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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soruları

1. ve 2. soruyu aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan yardım kampanyasından sonra küresel salgın sebebiyle ilan 
edilen dayanışma kampanyalarına zekatla katkıda bulunma konusunda vatandaşlardan gelen sorular üzerine 
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından değerlendirme yapıldı.

Zekâtın, İslam dininin en önemli sosyal dayanışma ve yardımlaşma kurumlarından birisi olduğuna değinilen 
açıklamada, küresel salgından dolayı evde kalma zarureti sebebiyle pek çok kişinin işini sürdürme imkânı 
bulamadığı ve zekât alabilecek konuma geldiği hatırlatıldı. “Zekât, söz konusu kimselere mükellefler tarafından 
doğrudan verilebileceği gibi aracı bir organizasyon vasıtası ile vekaleten de ödenebilir. Açılan zekât hesabına 
zekât niyetiyle para yatırmakla da vekalet gerçekleşmiş sayılır. Bu çerçevede zekatların bugünlerde ulusal 
düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması caizdir. 
Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu tür kampanyalara zekatını yatıran mükellefin, yatırdığı meblağın 
‘zekât’ olduğunu belirtmesi, yetkililerin de zekât fonunda toplanan bu paraların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması 
konusunda gereken hassasiyeti göstermesidir.”

1. Buna göre verilen zekatın geçerli olması için aşağıdakilerden hangisi gerekli olan şartlardan biri 
değildir?

A) Yetkililer tarafından zekât alabilecek kişilere verilmelidir.

B) Mükellef, yatırdığı paranın zekât olduğunu belirtmelidir. 

C) Yatırılan para zekât niyetiyle yatırılmış olmalıdır.

D) Zekâtı alan kişiye kimin zekâtı olduğu söylenmelidir.

2. Buna göre aşağıdakilerden hangisi zekât ile ilgili olarak metinden çıkarılabilecek bir sonuç değildir?

A) İhtiyaç sahiplerine nakit para olarak verilmelidir. 

B) Kişi kendisi doğrudan verebileceği gibi bir aracıyla da verebilir.

C) Toplumsal dayanışmaya katkı sağlayan ibadetlerdendir.

D) Aracılık eden yetkililer sorumluluklarının farkında olmalıdır.

Samsung
Metin Kutusu
(Bu kitapçık Adana İl Milli Eğitim MüdürlüğüÖlçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.)
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3. Atmosfer içinde bulunan gazlar, canlıların yaşayabilmesi için ihtiyaç duyulan gazlardır. Atmosferin yüzde 78’i 
azot; yüzde 21’i oksijenden oluşmaktadır. Canlıların solunumu, yaşamın devamı için gerekli olan oksijen, 
yakıcı bir elementtir. Atmosferde oksijenin çok fazla olması da en ufak bir kıvılcımın sönmeyen yangınlara 
sebep olması anlamına gelir. Yani oksijen yeryüzüne çökmüş olsa idi, bütün canlılar kolaylıkla yanacak, yok 
olacaktı. Allah’a şükür ki atmosferimizdeki %21 oranındaki oksijen %78 oranındaki azot ile seyreltilmiştir.

Verilenler hangi ayet ile doğrudan ilişkilendirilebilir?

A) "O, göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin rabbidir, daima galiptir, çok bağışlayıcıdır."
(Sad suresi, 66.ayet)

B) "O, göklerin ve yerin egemenliği kendisine ait olan, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı bulunmayan, 
her şeyi yaratan, yarattığına belli bir ölçüye göre düzen veren Allah’tır.’’

(Furkan suresi, 2.ayet)

C) "Denizde (yelkenlerini) bayraklar gibi (açarak) süzülüp giden gemiler de O’nun kudretinin 
kanıtlarındandır’’

(Şura suresi, 32.ayet)

D) "Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran Allah’tır; izni 
ile denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize veren, nehirleri sizin için faydalı olacak şekilde yaratan 
O’dur.’’

(İbrahim suresi, 32.ayet)

4. "Güneş ve ay bir hesaba bağlı (olarak hareket ederler).Yıldızlar da ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti, 
denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız…"

(Rahman suresi 5-8 ayetler)

Bu ayete göre

I. Evrendeki mükemmel dengeye dikkat çekilmektedir.

II. İnsanın, hayatını insana yaraşır biçimde düzenlemesi için konmuş ilâhî yasaların varlığından 
bahsedilmiştir.

III. İnsani ilişkilerde de dengenin şart olduğu, bunun ise adaletle sağlanabileceği vurgulanmaktadır.

hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I   

B) Yalnız II  

C) I. ve II.   

D) I. II. ve III.
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5. Üzülerek ifade edelim ki ayet ve hadislerdeki uyarılara rağmen maalesef bugün bizler birçok alandaki israflarla 
duyarlılığımızı büyük oranda kaybetmiş durumdayız. Yemek, sebze ve meyveleri çöpe atmak, giyilebilen giysi-
leri, kullanılabilen ev eşyalarını sırf moda uğruna ya da gösterişin etkisiyle atıp yerine yenilerini almak, gereksiz 
yere elektrik tüketmek, suyu boşa akıtmak, yeme içmede ölçüyü kaçırmak, telefonları ve otomobilleri sürekli ye-
nilemek vb. birçok alanda savurganca davranıyor, nimetleri israf ediyoruz. Ekmeğe karşı takındığımız olumsuz 
tavır da bunun kötü bir örneğidir. Bir tarafta yiyecek ekmek bulamayanlar, diğer tarafta yemediğini çöpe atanlar 
var.

Metinde İslam’ın korunmasına önem verdiği temel haklardan hangisinin kötü kullanılmasından  
yakınılmaktadır?

A) Can

B) Nesil

C) Mal

D) Akıl

Samsung
Metin Kutusu
Cevaplar1 D2 A3 B4 C5 C
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  Soruları
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1. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde öğretmen, 
“Evrenin yasalarını ne kadar keşfedebilirsek, 
evrendeki ölçü ve düzeni o kadar iyi  anlar, böylelikle 
bu ölçü ve düzeni daha iyi koruyabilir ve kendimiz de 
korunabiliriz. Örneğin depreme karşı fay hatlarının 
nerelerden geçtiğini bilmemiz, bize zemini sağlam 
olan yerlere ev yapmamız gerektiği konusunda yol 
gösterir. Yine biyolojik yasaları bilmek de kalıtım 
yoluyla geçebilecek hastalıklara karşı önlem alarak, 
yaşam kalitemizin daha da artırılmasına katkı sağlar. 
Toplumsal yasaları bilmemiz ise, toplumda barış ve 
huzurun, birlik ve beraberliğin sağlanmasında etkili 
olur.” dedi.

Yukarıdaki metinde öğretmen, evrensel yasaların 
hangi yönüne dikkat çekmektedir?

A) Evrensel yasaların çeşitlerine

B) Evrensel yasaları bilmenin yararlarına

C) Evrensel yasaların değişmezliğine 

D) Evrensel yasaların özelliklerine

2. • Göl ve denizlerdeki tuz oranı suda yaşayan canlıların 
yaşamlarına uygun miktardadır.

• Erişkin insan vücudunun %60’ı iyon ve diğer 
maddelerin sudaki çözeltilerinden oluşur.

• Dünya kendi ekseni etrafında belirli bir hızla 
dönmektedir. Bu dönüş hızı olması gerekenden daha 
düşük olsaydı gece ve gündüzün süreleri daha uzun 
olurdu.

• Cisimler arasındaki uzaklık arttıkça çekim kuvveti, 
aralarındaki uzaklığın karesi kadar azalır. Güneş bu 
kuvvetle gezegenleri kendine doğru çeker ve onların 
yörüngede kalmasını sağlar.

Yukarıdaki cümlelerden çıkarılabilecek en 
kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Evrendeki düzenin fiziksel yasalarla sağlandığı

B) Evrende biyolojik yasaların da var olduğu

C) Evrendeki ölçü ve düzenin insan hayatını 
kolaylaştırdığı

D) Evrendeki her şeyin bir ölçü ve düzen içinde 
yaratıldığı

4. Allah, insana seçme ve seçimini de gerçekleştirme 
gücü vermiştir. İyi ve kötünün ne olduğunu; 
peygamberler ve ilahi kitaplar göndererek bildirmiş, 
doğru ve yanlışı ayırt edebilmesi için de akıl vermiştir. 
Ancak iyi ve doğru iş, davranışlardan hangisini seçip 
yapacağını da insana bırakmıştır. Dolayısıyla insanın 
iyi ve kötü söz ve davranışlardan birini seçme ve 
eyleme koyma özgürlüğü vardır. Ancak insandaki bu 
özgürlük sınırsız değildir. İnsan iradesinin bir sınırı 
ve sonu vardır. İnsan kendisini doğrudan ilgilendiren 
alanlarda özgürdür. İnsanın aklını kullanarak seçme  
ve karar verme iradesi olmasına rağmen, kendisi ile 
ilgili bazı durumlarda hiçbir yetkisi yoktur. Örneğin, ---- 

Bu paragrafın, aşağıdakilerden hangisi ile 
tamamlanması uygun olacaktır?

A) inanmış olduğu dinini seçmesi konusunda bir 
yetkisi yoktur.

B) mesleğini seçmesi konusunda bir yetkisi yoktur.

C) iyi bir insan olup olmama konusunda bir yetkisi 
yoktur.

D) milliyetini (ırkını) seçme konusunda bir yetkisi 
yoktur.

3. “Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü 
zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve 
mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini 
yapmayın. Her hangi biriniz ölü kardeşinin etini 
yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! Allah’a 
karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, tövbeyi çok 
kabul edendir, çok merhamet edendir.” 

(Hucurat suresi, 12. ayet)

Verilen ayetin teması, dinin hangi boyutuyla  
daha çok ilgilidir?

A) Ahlak B) İbadet

C) İnanç D) İtikat 

Samsung
Metin Kutusu
(Bu kitapçık Aydın İl Milli Eğitim MüdürlüğüÖlçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.)
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5. “Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; diridir, her şeyin 
varlığı O’na bağlı ve dayalıdır. Kendisine ne uyku gelir 
ne de uyuklama. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi 
O’nundur. O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse 
şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında 
olanları O bilir. O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar 
O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. 
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları 
korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak 
büyüktür.”      
                 (Bakara suresi, 255. ayet) 

Bu ayetten, aşağıdaki yargıların hangisine 
ulaşılamaz?

A) Allah’ın bir tek olduğuna

B) Evrenin başı boş olmadığına

C) İnsanın Allah’ın bilgisini kuşatabileceğine

D) Allah’ın gücünün sonsuz olduğuna

7. Dinimizde paylaşma ve yardımlaşma sadece maddi 
konularda olmaz. Maddi olarak yardım edemeyecek 
durumda olan kimselerin çevresindekilere gönül 
alıcı sözler söylemesi, çevresindekilerin sevinç ve 
üzüntülerini paylaşması da yardımlaşma kapsamına 
girer.

Verilen açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi 
maddi yardım olarak değerlendirilemez?

A) Borcu olan amcamıza para vermek.

B) Ameliyat olan dayımızı ziyaret etmek.

C) Öğrenci yurduna yemek yardımında bulunmak.

D) Fakir komşumuza ramazan kolisi vermek.

8. Güvenlik tedbirlerinin alınmaması sonucunda 
ülkemizde bazen ciddi yaralanma ve ölümle 
sonuçlanan iş kazaları meydana gelmektedir. 
Bu tür üzücü bir olayın bireysel ve toplumsal pek 
çok olumsuz sonuçları vardır. Böyle bir durumda 
ihmaller göz ardı edilip olay kader ile ilişkilendirilerek 
sorumluluktan kurtulmaya çalışılmaktadır. Hâlbuki 
o iş yerinde öncelikle işçiler için gerekli güvenlik 
önlemlerinin alınması gerekir. Gerekli iş güvenliği 
tedbirlerini almayıp sorumluluktan kurtulmaya 
çalışmak ne dini, ne hukuki, ne de insani ve toplumsal 
olarak doğru bir davranıştır.

Verilen parçanın konusu aşağıdaki deyimlerden 
hangisi olur?

A) Önce tedbir sonra takdir.

B) Göreceği varmış.

C) Her şey olacağına varır.

D) Kader ne ise o olur.

10. Aşağıda verilen mucizelerden hangisi Hz. Musa 
ile ilgili değildir?

A) Asanın büyük bir yılana dönüşmesi

B) Kızıldeniz’in ikiye yarılması

C) Elinin beyazlaması

D) Yüce Allah ile aracısız konuşması

9. • Kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden iyi olma 
halidir.

• İnsanın yaptığı bir işten beklediği, amaçladığını elde 
etmesidir.

• İnsan ve diğer canlıların yaşayabilmeleri için   
yedikleri ve içtikleri her şeydir.                                                                                        
Tanımları verilen kavramlar aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A) Sağlık, Emek, Ömür B) Başarı, Sağlık, Ecel

C) Sağlık, Başarı, Çalışmak D) Sağlık, Başarı, Rızık

6. • “Ey iman edenler! … size rızık olarak 
verdiklerimizden Allah yolunda harcayın.”   
                               (Bakara suresi, 254. ayet)

• “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça 
iyiliğe asla erişemezsiniz.”
                                           (Al-i İmran suresi, 92. ayet)

Yukarıda mealleri verilen ayetler, aşağıdaki 
ibadetlerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

A) Zekat Vermek B) Oruç Tutmak

C) Namaz Kılmak D) Hacca Gitmek
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12. I. Toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını 
   sürdürebilmesi için uyması gereken yasalara 
   ...................  denir.

II. Allah’ın evrendeki uyumu sağlamak için 
    koyduğu yasalara ......... denir.

III. Deney, gözlem ve araştırmalar sonucu 
     keşfedilir, Canlıların doğması, gelişmesi ve 
     üremesi gibi olaylar ..........  yasalar kapsamında 
     değerlendirilir.

IV. Madde ve enerjinin oluşumu, yapısı, hareketi, 
     değişimi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili .......
     yasalardır.

Açıklamaları verilen kavramlar hangi seçenekte 
doğru bir şekilde sıralanmıştır?

A) Fiziksel - Biyolojik - Sünnetullah - Toplusal

B) Toplusal - Sünnetullah - Biyolojik - Fiziksel

C) Biyolojik - Sünnetullah - Toplusal - Fiziksel 

D) Sünnetullah - Toplusal - Fiziksel - Biyolojik 

13. İslam dinine göre Allah’ın emir, yasak ve 
öğütlerine insanın muhatap olmasının ve sorumlu 
tutulmasının sebebi nedir?

A) Konuşabilmesi

B) Neslini devam ettirebilmesi

C) Sosyal bir varlık olması

D) Akıl ve irade sahibi olması

14. Aşağıdakilerden hangisi “cüzî irade” 
kapsamındadır?

A) Namaz kılmak

B) Kalbin çalışması

C) Göz rengi

D) Irk (milliyet)

15. İnsan, Allah’ın evrene koyduğu yasaları gözeterek 
çalışması, çabalaması akabinde dua edip beklemesi 
ve neticede kendisi ve ailesi için bir şeyler kazanması 
elde etmesidir.

Verilen cümlede aşağıdaki kavramlardan 
hangisine değinilmemiştir?

A) Emek

B) Rızık

C) Tevekkül

D) Ecel

16. •  Ne yapalım kader böyleymiş.
•  Kaderimizde varsa zaten olur.
•  Nasıl olsa eceli gelen ölür.

Yukarıdaki cümleleri söyleyen kişi ile ilgili hangisi 
söylenebilir?

A) Çevresindekilere iyi örnek olmuştur.

B) Kader inancına sıkı sıkıya bağlıdır.

C) Allah’ın verdiği ömrü doğru bir şekilde 
değerlendirmiştir.

D) Kader inancını yanlış anlamıştır.

11. “O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme 
zamanı, Güneşi ve Ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. 
Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin 
takdiridir (ölçüp biçmesidir).” 
                                         (En’âm suresi, 96. ayet)

Yukarıdaki ayet hangi kavramı (konuyu) 
içermektedir?

A) Kader B) Kaza

C) Tevekkül D) Mahşer
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17.
A Hayy I Diri, hayat sahibi, her şeyin varlı-

ğı kendisine bağlı olan

B Kayyum II Sıfatları ve zatı anlaşılamayacak 
kadar ulu olan, büyük olan

C Azim III Yarattıklarına hakim, onları koru-
yup gözeten

D Alim IV Kullarının yaptıklarını ve yapa-
caklarını bilen.

Ayet’el Kürsi içerisindeki Allah’ın isimleri ve 
anlamlarını eşleştirdiğimizde ortaya çıkan doğru 
sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

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

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

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

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

18. Aşağıdakilerden hangisi zekatın faydalarından 
değildir?

A) İnsanı bencillikten ve cimrilikten uzaklaştırır.

B) Toplumsal yakınlaşma ve birlik, beraberlik sağlar.

C) Günlük hayatın planlanmasına yardımcı olur.

D) Bireye insanların sorunları ile ilgilenme bilinci 
kazandırır.

20. “Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her 
ne iyilik etmiş olursanız, Allah katında onu bulursunuz.
Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.”                                                                                                            

                                        (Bakara suresi, 110. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi 
emredilmemiştir?

A) İbadetlere özen gösterme

B) Yardımlaşma

C) Doğru sözlü olma 

D) İyilik yapma

19. I. “Kim borçlu kişiye kolaylık gösterirse, Allah da 
    dünya ve ahirette ona kolaylık  gösterir.”

II. “Mü’minlerin iman bakımından en 
     mükemmeli, ahlak bakımından en mükemmel 
     olanıdır.”

III. “Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın, Allah da 
      ihtiyacını karşılar.”

IV. “Fakirleri araştırıp bulunuz, görüp gözetiniz.” 

Yukarıdaki hadislerden hangisi konu itibarı ile 
diğerlerinden farklıdır?

A) I B) II C) III D) IV
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21. “Biyolojik yasalar, canlılar dünyasında geçerli olup 
canlıların oluşumu ve gelişimi ile ilgili yasalardır. 
Fotosentez, kan dolaşımı, nefes alıp verme biyolojik 
yasaların bazılarıdır. Bu yasalar evrensel ve geneldir. 
Deney ve gözleme dayanır.”

Buna göre aşağıdaki ayetlerin hangisi, 
metinde sözü edilen bilgiler kapsamında 
değerlendirilebilir?

A) “Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü 
geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.”    
                                          (Yasin suresi, 40. ayet)

B) “Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi 
karın üstünde sürünür, kimi de iki ayağı üstünde 
yürür. Allah dilediğini yaratır.”  
                                            (Nûr suresi, 45. ayet)

C) “Yedi göğü birbiriyle tam bir uyum içinde yaratan 
Allah’tır. Rahmanın yaratışında hiçbir düzensizlik 
göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk 
görebiliyor musun?”  
                                           (Mülk suresi, 3. ayet)

D) “Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar 
gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da 
yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün.”  
                                  (Al-i İmran suresi, 137. ayet)

22. Aşağıdaki durumlardan hangisi insanın iradesine 
bırakılan hususlardan biri değildir?

A) Hangi inanca sahip olacağı

B) Hangi mesleği seçeceği

C) Hangi milletten olacağı

D) Hangi insanla evleneceği

23. Bir malın zekâtının verilebilmesi için o malın ihtiyaç 
fazlası ve gelir getiren cinsten olması gerekir. 

Buna göre aşağıdaki mallardan hangisinin zekâtı 
verilmez?

A) Kira gelirinden elde ettiğimiz para

B) 150 adet koyun

C) 7,5 ton zeytinyağı

D) Binek olarak kullandığımız araba

24. “Hali vakti yerinde olan insanlar, fakir kimseler için, 
gönüllerinden koptuğu kadar sadaka taşlarının üzerine 
para bırakırlardı. İhtiyaç sahipleri de ihtiyaçları kadar 
parayı buradan alırlar, geri kalanını bırakırlardı. 
İhtiyacı olmasına rağmen dilenmekten çekinen kişiler, 
buralardan ihtiyaçlarını giderirlerdi.”

Bu bilgilere dayanarak sadaka taşları ile ilgili 
hangi yargıya ulaşamayız?

A) İnsanların yardım yapma oranını artırmıştır.

B) İnsanların onurunun incinmesini engellemiştir.

C) İnsanları gösterişten uzak bir şekilde yardım 
etmeye sevk etmiştir.

D) İnsanlar arasında empati duygusunu geliştirmiştir.
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26. • “İçki bütün kötülüklerin anasıdır.”  
                                                              (Hadis-i Şerif)

• “İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. 
Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık 
çıkarmayın.”  
                                            (Şuara suresi, 183. ayet)

• “Sözlerin en hayırlısı Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim’dir. 
Yolların en hayırlısı Muhammed’in yoludur. İşlerin en 
kötüsü sonradan ortaya çıkarılan bid’atlerdir. Bütün 
bid’atler de dalalettir.”  
                                                         (Hadis-i Şerif)

Yukarıdaki geçen ayet ve hadisler temel haklardan 
hangisini içermemektedir?

A) Dinin korunması B) Aklın korunması

C) Malın korunması D) Neslin korunması

25. “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)

Bu sureden, aşağıdaki yargıların hangisine 
ulaşılamaz?

A) İbadetler ihlaslı bir şekilde yapılmalıdır.

B) İyilik yapmak teşvik edilmelidir.

C) Yetimler, kimsesizler görmezden gelinmemelidir.

D) İnsanların olduğu yerde namaz kılınmamalıdır.

Samsung
Metin Kutusu
Cevaplar1. B2. D3. A4. D5. C6. A7. B8. A9. D10. C11. A12. B13. D14. A15. D16. D17. A18. C19. B20. C21. B22. C23. D24. A25. D26. D
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1. “Takva sahipleri (sorumluluklarının bilincinde olanlar), bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar. Öfkelerini yutarlar ve 
insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.” 

(Al-i İmran Suresi 134.ayet)

Verilen ayetten aşağıdakisonuçların hangisi çıkarılmaz?

A) Özdenetim sahibi bireyler olunması öğütlenmektedir.

B) İmkânı olduğu hâlde yardımlaşmayanlar cezalandırılacaktır.

C) İnsanın paylaşımda bulunması için zengin olmasına gerek yoktur.

D) Allah yararlı işlerle meşgul olanlardan razı olacaktır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Soruları

2. Hz Şuayb, Medyen ve Eyke kabilesini şu konularda uyarmıştır:

I. “Ey Kavmim! Bana karşı olan düşmanlığınız, Nûh kavminin veya Hûd kavminin yahut Salih kavminin başına gelenin 
benzeri gibi bir felaketi sakın sizin de başınıza getirmesin. (Ve unutmayın ki) Lût kavmi sizden uzak değildir. Rabbi-
nizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir.”

(Hûd suresi, 89-90)

II. “Ey kavmim ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını (mallarını ve haklarını) eksiltmeyin. Yeryüzün-
de bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer inanan kimselerseniz Allah’ın bıraktığı helâl kazanç sizin için 
daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim.” 

(Hûd suresi, 85-86)

III. “Tehdit ederek, inananları Allah yolundan alıkoyarak ve o yolu eğip bükmek isteyerek öyle her yolun başında otur-
mayın…”

(Â’râf suresi, 86)

Buna göre hangisine ulaşılamaz?

A) Yapmış oldukları yanlışlardan döndükleri takdirde affedileceklerdir.

B) Dolandırıcılık gibi yanlış davranışlardan uzak durmalarını söylemiştir.

C) Medyen halkı da diğer yanlışa düşen kavimler gibi helak edilmiştir.

D) İnsanlar arasında karışıklık ve huzursuzluk çıkarmamalarını öğütlemiştir.

Samsung
Metin Kutusu
(Bu kitapçık Denizli İl Milli Eğitim MüdürlüğüÖlçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.)
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3. Bir zaman, yaşlı bir kadının biricik devesi uyuz oldu. Ölürse bütün işleri altüst olacak, bağına, bahçesine giderken eşyasını 
yükleyecek vasıtadan mahrum kalacaktı. Devesinin iyileşmesi için sürekli dua etti. Yine devesinin ot yemeyip, su içmediği-
ni, iskelet hâline geldiğini görünce üzüntüsü bir kat daha arttı. Ellerini açmış dua ederken bir taraftan ağlıyordu. Bu sırada 
Peygamberimiz, ashabıyla birlikte oradan geçmekteydi. Yaşlı kadının ağladığını görünce sordu:

-“Ey Allah’ın kulu, niçin gözyaşı döküp ağlıyorsun?”

Kadın titrek sesle cevap verdi:

- Devem için ağlıyorum. O benim her şeyim. Ya ölürse halim ne olur? Hastalıktan kurtarması için Rabbime günlerdir el 
açıp dua ediyorum, fakat bir türlü kabul edilmiyor.”

Tebessüm eden Peygamberimiz şöyle cevap verdi:

- “Kabul olmasını istiyorsan duana biraz da katran kat.”

Ne demekti duasına katran katmak? Nihayet anlar gibi oldu. Komşularından katran bulan kadın, devesine önce iyice bir 
katran sürdü. Sonra da ellerini açıp duaya başladı. Uyuz yaralarındaki mikroplar tümüyle öldü, böylece deve uyuzdan 
kurtulmuş oldu.

Verilen metinde hangisine vurgu yapılmıştır?

A) İrade

B) Tevekkül

C) Kader

D) Ecel

4. Rabia Öğretmen, öğrencilerinden evrensel yasalar (sünnetullah) ile ilgili örnekler vermelerini istemiştir. Öğrencilerin ver-
diği örnekler şu şekildedir:

Rüveyda: Balıklar diğer hayvanlardan farklı olarak solungaçları ile solunum yaparlar.

Fatoş: Kurbağalar dış döllenme yolu ile çoğalırlar.

Elif: Isınan yeryüzündeki sular buharlaşarak gökyüzüne doğru yükselir.

Ayşenur: Embriyo bir canlının ilk halidir. 

Hangi öğrencinin verdiği örnek, konusu bakımından diğerlerinden farklıdır? 

A) Fatoş

B) Elif

C) Ayşenur

D) Rüveyda
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5. Hz. Musa ve Hz. Harun, Firavun ’un iman etmesi için çok çaba sarf ettiler. Ancak Firavun küfürde ısrar ederek insanla-
ra karşı zulmünü artırdı. Bunun üzerine Hz. Musa kavmini toplayarak Filistin’e doğru yola çıktı. Firavun bu durumu fark 
edince ordusuyla beraber Hz. Musa ve İsrailoğullarını takip etmeye başladı. İsrailoğulları Firavun ve ordusunu görünce 
korkmaya başladılar. Çünkü önlerinde deniz arkalarında ise gaddar bir kral ile ordusu vardı. İsrailoğulları: “Yakalandık ey 
Musa!” diye sızlanmaya başladılar.
Bu olayın devamı ayette şöyle geçmektedir:

“Musa: “Asla! dedi. Rabbim şüphesiz benimledir, bana yol gösterecektir.” dedi. Bunun üzerine Musa’ya, “Asan ile denize 
vur!” diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı, her parça koca bir dağ gibi oldu. Ötekilerini de oraya getirdik. Mûsâ’yı ve bera-
berindekilerin hepsini kurtardık... Firavun ise ordusuyla birlikte onların peşine düştü ve hepsi denizde boğulup gitti.”

(Şuara suresi, 61-65. ayetler)

Verilen metine göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Sabretmenin sonucunda muhakkak ki mükâfat vardır.

B) Doğru yoldan ayrılmayanlar Yaratıcının desteğini alır.

C) Her koşulda ve her zaman Allah’a güvenmek gerekir.

D) Ölüm korkusuyla da olsa iman etmekle kişi kurtuluşa erişir.

6. İslam dini insana yaşamını en güzel şekilde devam ettirebilmesi için çeşitli hak ve yetkiler vermiştir. Temel hak olarak ifade 
edilen bu haklar dokunulamaz, devredilemez ve vazgeçilemez haklardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu haklar arasında yer almaz?

A) Canın korunması

B) Malın korunması

C) Neslin korunması

D) Tabiatın korunması
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7. Çevremize baktığımızda insanların farklı zenginlik seviyesine sahip olduğunu görürüz. Günlük yaşamda kendi ihtiyaçlarını 
karşılamakta zorluk çeken birçok insan karşımıza çıkar. Yaşlılık, hastalık, engelli olma gibi durumlar bunlardan bazılarıdır. 
Deprem, sel, yangın ve benzeri afetlerde, insanların yıllar boyu emek vererek kazandıkları şeyler yok olabilir. Böyle du-
rumlarda insanların birbirine yardım etmeleri kaçınılmaz hale gelir.

Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma ile ilgili ayet ve hadislerinden biri değildir? 

A) “Kim helal kazancından bir hurma miktarı sadaka verirse -ki Allah sadece helâl olanı kabul eder. Allah o sadakayı 
büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için, sizden birinizin tayını yetiştirdiği gibi (özenle) dağ gibi olana 
kadar büyütür (bereketlendirir). (Hadis-i Şerif)

B) “Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin, size bir 
iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuzu kanaat 
getirinceye kadar ona dua edin.” (Hadis-i Şerif)

C) “Kendilerini Allah yolunda adayan fakirler içindir ki, onlar, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremezler. İffetlerinden do-
layı bilmeyen onları zengin sanır. (Ama) Sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. 
Hayırdan her ne infak ederseniz, şüphesiz Allah onu bilir.”

(Bakara 273)

D) ‘’Karşılaştığınızda, birbirinizin yanına geldiğinizde, Musafaha yapınız ki, ( tokalaşınız ki) kalplerinizden, kin, haset 
ve düşmanlık duyguları yok olsun, birbirinizi affediniz ki kin, haset ve düşmanlık duyguları yok olsun,’’  dedi. (Hadis-i 
Şerif)

8. “Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir, bütün varlığın idaresini yürütendir. Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. 
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve 
arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun son-
suz kudreti, gökleri ve yeri kaplar. Onları görüp gözetmek ona ağır gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca O’dur.”

(Bakara suresi, 255. ayet)

Yukarıda anlamı verilen ayet ile ilgili;

I. Tevhid inancını anlatır.

II. İslam inanç esaslarının tamamını anlatır.

III. Allah’ı insanlara tanıtan eşsiz bir açıklamadır.

yargılarından hangileri söylenebilir?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III
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9. Bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Beyza Hanım, “Kefenin cebi yok.” diyerek 2500 TL maaşının 500 TL’sini ihtiyaç 
sahibi öğrencilere ayırdı. Yardımsever Beyza Hanım, “Küçükken çok zorluklar çektim. Durumum oldukça böyle davranma-
ya devam edeceğim.” dedi.

Bu olay aşağıdaki ayetlerden hangisinin yansıması olduğu söylenebilir?

A) “Onlar bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar, öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah işini güzel yapan-
ları sever.” 

(Âl-i İmrân suresi, 134. Ayet)

B) “Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneş’i ve Ay’ı da koyduğu kanunlara boyun 
eğdirmiştir. Her biri, belirlenmiş bir süreye kadar hareketlerini sürdürürler. İşte bu, Allah’tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca 
O’nundur. Allah’ı bırakıp da ibadet ettikleriniz, bir çekirdek zarına bile hükmedemezler.” 

(Fâtır suresi, 13. Ayet)

C) “De ki: ‘Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini 
aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır, senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.”

(Âl-i İmrân suresi, 26. Ayet)

D) “Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani 
sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O’nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştu-
nuz...” 

(Âl-i İmrân suresi, 103. ayet)

10.  •  Varlığı devamlı olan, hayat sahibi, ölmeyen diri

• İzzet, şeref ve hükümdarlık bakımından en yüce, aşkın olan 

• Yarattıklarına maddi ve manevi her türlü rızkı bol bol veren

Seçeneklerdeki Allah’ın isimlerinden hangisinin anlamı yukarıda verilmemiştir?

A) er-Rezzak

B) el-Azim

C) el-Kayyum

D) el-Hayy
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11. Kaza ve kader inancı İslam dininin en temel inançları arasında yer almaktadır.
Kader: Ezeli zamandan ebediyete kadar olmuş ve olacak olan şeylerin zamanı, yeri ve nasıl olacağını Allah’ın takdir 
etmesidir.

Kaza: Allah’ın önceden bilip takdir ettiği her şeyin zamanı geldiğinde meydana çıkarılmasıdır.

Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi kaza olarak değerlendirilebilir?

A) Havaya bakılırsa yağmur yağacak.

B) Bu gidişle korona virüs yayılacak.

C) Dün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

D) Karantina günlerinde evden çıkmayacağız.

Samsung
Metin Kutusu
Cevap Anahtarı1. B2. C3. B4. B5. D6. D7. D8. B9. A10. C11. C
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Soruları

1. “Uzmanlar Çin’in Wuhan şehrinde başlayan yeni tip korona virüs salgınının vahşi hayvanların satıldığı hayvan pazarından 
yayılmış olabileceğini düşünmektedirler.” 

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu konuyla doğrudan ilgili olabilir?

A) “Ey İnananlar! İçki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir; bunlardan kaçının ki saadete eresiniz.”  
           (Mâide suresi, 90. ayet)
B) “Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin!..”
           (Bakara suresi, 168.ayet)
C) “Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların rızkı Allah’a aittir...” 
           (Hûd suresi, 6.ayet)
D) “Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.” 
           (Ankebût suresi, 57.ayet)

2. “…Kararını verdiğin zaman artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.”
           (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)

Verilen ayet aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapmaktadır?

A) Kader  
B) Kaza
C) Tevekkül
D) İrade

4.

3. “…Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir güç vereceğiz ki, bu sayede size erişemeyecekler,                   
mûcizelerimizle siz ve size tâbi olanlar üstün geleceksiniz.”
           (Kasas suresi, 35. ayet)

Hangisi Allah’ın Hz.Musa’yı desteklediği mucizeler arasında yer almaz?

A) Asasının yılana dönüşmesi
B) Elinin, gözleri kamaştıracak şekilde parlaması
C) Kızıldeniz’in ikiye ayrılması
D) Altından buzağı heykeli yapması

Sadaka-i cariye; insanın ölümünden sonra da sevabı devam eden sadakadır. Etkisi devam eden kalıcı hayır işleri 
öldükten sonra da bu hayırları yapan kimselere sevap kazandırırlar.

Aşağıdakilerden hangisi metinde yapılan tanım kapsamında değerlendirilmez?

A) İnsanlığa  yararlı bir buluş yapmak
B) Müslüman kardeşine gülümsemek
C) Hayırlı bir evlat yetiştirmek
D) Ağaç dikmek

Samsung
Metin Kutusu
CEVAPLAR1. B2. C3. D4. B

Samsung
Metin Kutusu
(Bu kitapçık Edirne İl Milli Eğitim MüdürlüğüÖlçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.)
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Soruları

1. Kur’an’da “Her şeyin kaynağı bizim katımızdadır ve biz her şeyi kusursuzca belirlenmiş bir ölçüye bir uyuma göre indiririz.” 
buyurulmaktadır. Allah’ın evrendeki bu uyumu sağlamak için koyduğu yasalar; fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalardır.

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi farklı bir yasadan bahsetmektedir?

A) “Gökte burçları var eden, onların içinde bir Güneş ve nurlu bir Ay barındıran Allah yüceler  yücesidir.”
(Furkan suresi, 61. ayet)

B) “O insanı bir damla sudan yarattı. Fakat bakarsın ki (insan) Rabbine apaçık bir düşman oluvermiştir.” 
(Nahl suresi, 4. ayet)

C) “Siz cansız iken size can veren Allah’ı nasıl inkar edersiniz? Sonra sizi öldürecek, tekrar sizi diriltecek ve sonunda O’na 
döndürüleceksiniz.”

(Bakara suresi, 28. ayet)

D) “Yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah’ı 
tesbih ederim.”

(Yasin suresi, 36. ayet)

2. “…Onu emzir, kendisine zarar geleceğinden endişelendiğinde onu denize (Nil nehrine) bırakıver, hiç korkup kaygılanma, 
çünkü biz onu sana geri vereceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız, diye bildirdik. Nihayet Firavun ailesi onu yitik 
çocuk olarak (nehirden) aldı. O, sonunda kendileri için bir düşman ve bir tasa olacaktı. Şüphesiz Firavun ile Hâmân ve asker-
leri yanlış yolda idiler. Firavun´un karısı (sepetin içinden erkek çocuk çıkınca kocasına:) Benim ve senin için göz aydınlığıdır! 
Onu öldürmeyin, belki bize faydası dokunur, ya da onu evlât ediniriz, dedi. Halbuki onlar (işin sonunu) sezemiyorlardı.”

 (Kasas suresi, 7-9 ayet)

Ayetlerde hangi peygamberden bahsedilmektedir?

A) Hz. İsa B) Hz. Musa C) Hz. Harun D) Hz. Şuayb

3 . Tutmaz olur tutan eller
Durur şu söyleyen diller
Sevip kazandığın mallar
Varislere kalır bir gün.  
                          Yunus Emre

Verilen dizelerde aşağıdaki kavramların hangisinden bahsedilmektedir?

A) Ömür B) Rızık C) Tevekkül D) Ecel

Samsung
Metin Kutusu
(Bu kitapçık Erzurum İl Milli Eğitim MüdürlüğüÖlçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.)



28

4 . İslam dininde kader ve kaza inancının özünü, insanın evrendeki yasalar çerçevesinde hareket etmesi, Allah’ın kendisine 
verdiği akıl ve iradeyi kullanarak sorumluluklarının bilincinde olması, çalışması ve üretmesi oluşturur.
Buna göre;
(      ) Antrenmanlara katılmayan Nur, voleybol seçmelerini kazanamadığı için “Çok bahtsızım.” demiştir. 
(      ) Trafikte yeşil ışıkta geçtiği halde kaza yapan Ahmet, “Cana geleceğine mala gelsin.” demiştir.
(      ) İnşaatta çalışan Ali, tüm tedbirleri aldıktan sonra “Tedbir benden gerisi Allah’tan.” demiştir.
(      ) Sınava çalışmayan Asuman, iyi bir lise kazanamadığı için “Kısmet böyleymiş.” demiştir.

Verilen cümlelerde sırasıyla doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazıldığında cevap hangisi olur?

A) D-Y-D-Y B) Y-D-D-D C) Y-D-D-Y D) D-Y-Y-D

6. Hangisi zekât ve sadakanın bireysel faydalarından biri değildir?

A) Verilen nimetlerin şükrüne vesile olduğu için Allah’ın sevgisini kazandırması.

B) Malın, içinde hakkı bulunan ihtiyaç sahiplerinin hakkı ödendiği için temizlenip bereketlenmesi.

C) Kişideki bencillik, cimrilik, hırs gibi kötü duygularının temizlenmesine sebep olması.

D) Zenginde fakire karşı merhamet, fakirde zengine karşı hürmet duygularını geliştirerek bütünlük sağlaması.

5.  I. “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, 
uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz, Allah kibirlenen ve övünen 
kimseleri sevmez.” 

(Nisa suresi, 36. ayet)
 II. “Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve şefkat göstermede bir bedenin organları gibidir. 

Bedenin bir organı rahatsızlandığında diğer organlar da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıya ortak olur.” 
(Hadis-i şerif)

 III. “Bir hurmanın yarısı da olsa onu sadaka olarak vererek ateşten korunun! Kim yarım hurma bulamazsa güzel bir sözle 
korunsun!” 

(Hadis-i şerif)

Verilen ayet ve hadislerden hangileri İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi gösterir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I –II D) I –II - III           
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7. Medyen’e kardeşleri Şuayb’ı (gönderdik). Dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin; sizin O’ndan başka tanrınız yoktur. 
Size rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü tartıyı tam yapın, insanların mallarının değerini düşürmeyin, düzene 
sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlar iseniz bunlar sizin için daha hayırlıdır. İnananları 
tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak ve onu eğri göstermek maksadıyla her yolun başında (pusu kurup) oturmayın. 
Düşünün ki, siz az sayıdaydınız, sonra O sizi çoğalttı. Bozguncuların sonunun nasıl olduğunu da düşünün! Eğer içinizden 
bir grup bana gönderilene inanmış, bir grup da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin! O, 
hükmedenlerin en iyisidir.” 

(A’râf suresi, 85-87. ayetler)

Ayetlere göre aşağıdakilerden hangisi Hz Şuayb’in kavmini uyardığı konulardan biri değildir?

A) Ölçü ve tartıda hile yapmamak

B) Allah’tan başka ilah kabul etmemek

C) İnsanları Allah yolundan döndürmemek

D) Başlarına gelen musibetlere isyan etmemek

8. “…Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık bir 
yardıma bile engel olurlar.” 

(Maûn suresi, 4-7. ayetler)

Ayetlere göre ibadetlerimizi yaparken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz?

A) Allah rızası için yapmalıyız.

B) Gizli olarak yapmalıyız.

C) Kendimiz için yapmalıyız.

D) Başka insanları düşünmeliyiz. 
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9. Dinin bireye olan katkısı   sembolüyle, topluma olan katkısı   sembolüyle gösterilecektir.

I. Sevgi ve merhametin yayılmasıyla mutluluğun oluşması hedeflenir.
II. Bir varlığa sığınma ve bağlanma ihtiyacını giderir.
III. Hayatta karşılaşılan sorunlara karşı dayanma gücü verir.
IV. Barış ve güven ortamı oluşturmayı gaye edinir.
V. Dünya ve ahiret mutluluğunun sağlanması amaçlanır.

VI. Adalet, yardımlaşma ve dayanışma sayesinde insani ilişkiler gelişir.

Buna göre numaralandırılmış cümleler hangi seçenekte doğru olarak eşleştirilmiştir?

 

A) I, II, III IV, V, VI

B) III, IV, V I, II, VI

C) I, IV, VI II, III, V

D) II, III, V I, IV, VI

10. Hz. Peygamber Veda Hutbesi’nde;

• “Ashabım! Kimin yanında bir emanet varsa, onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle 
hükmetmiştir.’’
• “Ashabım! Dikkat ediniz, cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan 
davaları da tamamen kaldırılmıştır.’’
• “Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler: Allah’ın kitabı 
Kur’an-ı Kerim ve Peygamberinin sünnetidir.’’
• “Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allahtan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah’ın 
emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah’ın emri ile helal kıldınız.’’
 
diye buyurmaktadır.

Buna göre İslam’ın korunmasına önem verdiği temel haklar hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?

A) Mal-Nesil-Din-Can B) Mal-Can-Din-Nesil C) Din-Nesil-Mal-Can D) Din-Can-Mal-Nesil

Samsung
Metin Kutusu
(Bu kitapçık Erzurum İl Milli Eğitim MüdürlüğüÖlçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.)

Samsung
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Cevaplar1. A2. B3. D4. C5. D6. D7. D8. A9. D10. B
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Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
Soruları

1. Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette evrendeki yasalar hakkında bilgi verilmekte ve böylece evrendeki yasalar ile insan arasındaki 
ilişkiye dikkat çekilmektedir. Bu anlamda Kur'an insana çeşitli sorumluluklar yüklemektedir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu ilişki düşünüldüğünde içerik bakımından örtüşmektedir?

A) “Sen Allah’ın kanunlarında hiçbir değişiklik bulamazsın.” 
      (Fâtır suresi, 43.ayet)

B) “Güneş ve ay bir hesaba göre hareket emektedir.” 
      (Rahmân suresi, 5.ayet)
C) “Sakın bu dengeyi bozma.” 
      (Rahmân suresi, 5.ayet)

D) “Allah insanı alaktan (embriyodan) yarattı.” 

      (Alak suresi, 2.ayet)

2. Aşağıda İslam’ın korunmasını istediği temel haklar ile ayet ve hadisler eşleştirilmek istenmiştir.

I. Canın korunması: “Cana kıymayın.” 
        (İsrâ suresi, 33.ayet)

II. Aklın korunması: “Her sarhoşluk veren hamr (içki) ve her hamr da haramdır” 
        (Hadis-i Şerif)

III. Malın korunması: “İnsan için ancak çalıştığı vardır” 
        (Necm suresi, 39.ayet)

IV. Neslin Korunması: “…kendinizi ve ailenizi… ateşten koruyun” 
        (Tahrîm suresi, 6.ayet)

V. Dinin korunması:“ Kur’an’ı biz indirdik onu koruyacak olan da biziz.” 
        (Hicr suresi, 9.ayet)

Buna göre eşleştirmelerden hangilerinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Yalnız II.

B) Yalnız IV.

C) I ve III.

D) II ve V.

Samsung
Metin Kutusu
(Bu kitapçık Kahramanmaraş İl Milli Eğitim MüdürlüğüÖlçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.)
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3. Zekât ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının artmasını sağlar.

B) Yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar.

C) Ekonomik dengesizliğin giderilmesine yardımcı olur.

D) Toplumsal sınıf farklılıklarını koruma altına alır.

4. “Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan 
kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı anmaktan ve 
namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?” 

(Mâide suresi 90 ve 91.ayetler)

Verilen ayetten kötü alışkanlıklar ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Aklın düşünme özelliğini devre dışı bırakır.

B) Ölçülü bir şekilde kullanılmalarında sakınca yoktur.

C) Sosyal ilişkilerin zedelenmesine neden olur.

D) İbadet etme isteğini azaltır.

5. "Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı 
tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir). "

(Asr suresi 1-3. ayetler)

Asr suresinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) İmanda samimi olunmalıdır.

B) İnsanlar, iyilikten yana olmaya davet edilmelidir.

C) Zaman yararlı işlerle değerlendirilmelidir.

D) Allah'tan başka varlıklara kulluk edilmemelidir.
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6. “Medyen halkına da kardeşleri Şu'ayb'ı peygamber gönderdik. O şöyle dedi: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan 
başka hiçbir ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum. Ben sizin adınıza kuşatıcı 
bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını (mallarını ve 
haklarını) eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer inanan kimselerseniz Allah'ın bıraktığı 
helâl kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim.” 

(Hûd suresi, 84-86.ayetler)

Bu ayetlerden Hz. Şuayb’in kavmi ile ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A) İnsanları aldattıklarına

B) Tevhidi zedelediklerine

C) Toplumu fesada uğrattıklarına

D) Allah tarafından cezalandırıldıklarına

7. “Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline! O, 
malının, kendisini ebedileştirdiğini sanır.” 

(Hümeze suresi, 1-3.ayetler)

Yukardaki ayetlerin tasvir ettiği bir kişiden hangi davranışı sergilemesi beklenemez? 

A) Zengin olması durumunda fakirlerin hakkını gözetmede istekli olur.

B) Sahip oldukları ile yetinmez hep daha fazlası için çalışır.

C) Toplumsal duyarlılık ile ilgili çalışmaları görmezden gelir.

D) Servetinin onu bu dünyada her şeyden koruyabileceğine inanır.

8. “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.” 

(Maûn suresi, 1-7. ayetler)

Bu ayetleri kendisine rehber edinen bir kişiden aşağıdaki davranışların hangisini yapması beklenmez?

A) İbadetlerini yerine getirmede dikkatli olması

B) Dünya ve ahiret dengesini gözetmesi

C) Riyakâr davranışlar sergilemesi

D) Muhtaç olanlara yardım etmesi

Samsung
Metin Kutusu
Cevaplar1. C 6. D2. B 7. A3. D 8. B4. B5. D
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Soruları

1. • “Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karın üstünde sürünür, kimi de iki ayağı üstünde yürür. Allah dilediğini 
yaratır. 
                                                                                                                                                                (Nur suresi 45. ayet)

• “Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da yalancıların sonunun nasıl 
olduğuna bir bakın” 
                                                                                                                                                      (Ali İmran suresi 137. ayet)
 
Bu ayetlerle aşağıdakilerden hangisi arasında bir bağlantı kurulamaz?

A) Sünnetullah B) Biyolojik Yasalar C) Toplumsal Yasalar D) Fiziksel Yasalar

2. Öğretmen aşağıdaki ayetlerin meallerini tahtaya yazar ve öğrencilerden bu ayetleri Hz. Musa’nın hayatını göz önünde 
bulundurarak kronolojik olarak sıralamalarını ister.

I.   (Tûr’a giden) Mûsâ’nın arkasından kavmi, ziynet takımlarından, böğürebilen bir buzağı heykelini (tanrı) edindiler…. 
II.  Mûsâ bu süreyi doldurup ailesiyle birlikte yolda giderken Tûr tarafında bir ateş gördü; ailesine, “Siz bekleyin; ben bir ateş 
     gördüm, belki oradan size bir haber yahut ısınmanız için bir parça ateş getiririm” dedi. 
III. Firavun’un karısı, ‘o, senin ve benim göz aydınlığımız, muradımız olsun! Onu öldürmeyin, belki bize faydası dokunur 
     veya onu evlât ediniriz.’ demişti. Onlar işin farkında değillerdi. 
IV. … Derken, kendilerine ait putlara tapan bir kavme rastladılar. İsrailoğulları, “Ey Mûsâ! Onların kendilerine ait ilahları 
     (putları) olduğu gibi sen de bize ait bir ilah yapsana” dediler… 
V.  Biz de Musa’ya, «Asanı at!» diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu, onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. 

Buna göre öğrenciler aşağıdaki sıralamalardan hangisini yaparsa doğru yapmış olurlar?

A) III-II-IV-I-V B) III-IV-II-I-V C) III-II-V-IV-I D) III-IV-II-V-I

3. İslam dinindeki kader ve kaza yaklaşımını doğru anlamak için kaderle ilgili bazı kavramların bilinmesi gerekir. Bu 
kavramların başında ecel, ömür, emek, rızık, başarı, başarısızlık, sağlık, hastalık ve tevekkül gelmektedir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu konulardan bir tanesi ile ilgili değildir?

A) “… Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.” (Âl-i 
İmran Suresi 159. ayet)

B) “Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.” (Necm suresi 39. ayet)

C) “Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır...” (Nisa Suresi 78. 
ayet)

D) “Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir ve kim kötülükte bulunursa zararı kendisinedir…” (Fussilet Suresi 46. ayet)

 4. Peygamberimiz veda hutbesinde şöyle buyurmuştur:
       
Ashabım! Kimin yanında bir emanet varsa, onu hemen sahibine versin. Biliniz ki, faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah 
böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz de Abdulmutallib’in oğlu (amcam) Abbas’ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne 
zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. 
       
Ashabım! Dikkat ediniz, cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan 
davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib’in torunu Iyas bin Rabia’nın kan davasıdır.

Peygamberimizin bu sözleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İman ile ibadet arasındaki ilişkiye değinilmiştir.

B) İnsanların yaşam hakkını korumak amaçlanmıştır.

C) Haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçilmeye çalışılmıştır.

D) İnsanlar arası ilişkileri bozan davranış ve tutumlara engel olmaya çalışılmıştır.

5. Çiftçilik ile geçimini sağlayan Süleyman, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını, parasını, altınını ve kullandığı arabasını 
hesaplayarak vermesi gereken zekat miktarını belirlemiştir. Hesaplamayı yaparken İslam’ın öngördüğü zenginlik ölçülerine 
dikkat etmemiştir.  Kimlere zekat verebileceğini araştırdıktan sonra vereceği zekatın bir kısmını arasında anlaşmazlık 
bulunan fakir durumdaki kardeşine, diğer kısmını da çok borcu olan komşusuna vermeye karar verir. Süleyman, kardeşine 
“Babamdan kalan arazi konusunda her ne kadar anlaşamasak da ben yine de zekatımı sana veriyorum.” diyerek zekatını 
verir. Borçlu komşusuna da zekatını veren Süleyman, dini vazifesini yerine getirmenin huzuruna kavuşur. 

Süleyman’ın uygulamaları konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Zekat verilecek mallar konusunda hata yapmamıştır.

B) Zekat verilecek kişiler konusunda yanlışlık yapmamıştır.

C) Zekat verdiği kişilere karşı dini kurallara uygun bir tavır sergilemiştir.

D) Zekatını hesaplarken nisap miktarlarına dikkat etmiştir.

Samsung
Metin Kutusu
(Bu kitapçık Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.)
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 4. Peygamberimiz veda hutbesinde şöyle buyurmuştur:
       
Ashabım! Kimin yanında bir emanet varsa, onu hemen sahibine versin. Biliniz ki, faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah 
böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz de Abdulmutallib’in oğlu (amcam) Abbas’ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne 
zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. 
       
Ashabım! Dikkat ediniz, cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan 
davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib’in torunu Iyas bin Rabia’nın kan davasıdır.

Peygamberimizin bu sözleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İman ile ibadet arasındaki ilişkiye değinilmiştir.

B) İnsanların yaşam hakkını korumak amaçlanmıştır.

C) Haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçilmeye çalışılmıştır.

D) İnsanlar arası ilişkileri bozan davranış ve tutumlara engel olmaya çalışılmıştır.

5. Çiftçilik ile geçimini sağlayan Süleyman, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını, parasını, altınını ve kullandığı arabasını 
hesaplayarak vermesi gereken zekat miktarını belirlemiştir. Hesaplamayı yaparken İslam’ın öngördüğü zenginlik ölçülerine 
dikkat etmemiştir.  Kimlere zekat verebileceğini araştırdıktan sonra vereceği zekatın bir kısmını arasında anlaşmazlık 
bulunan fakir durumdaki kardeşine, diğer kısmını da çok borcu olan komşusuna vermeye karar verir. Süleyman, kardeşine 
“Babamdan kalan arazi konusunda her ne kadar anlaşamasak da ben yine de zekatımı sana veriyorum.” diyerek zekatını 
verir. Borçlu komşusuna da zekatını veren Süleyman, dini vazifesini yerine getirmenin huzuruna kavuşur. 

Süleyman’ın uygulamaları konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Zekat verilecek mallar konusunda hata yapmamıştır.

B) Zekat verilecek kişiler konusunda yanlışlık yapmamıştır.

C) Zekat verdiği kişilere karşı dini kurallara uygun bir tavır sergilemiştir.

D) Zekatını hesaplarken nisap miktarlarına dikkat etmiştir.

6. I.   Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın yükünü yüklenmez… (Fatır Suresi 18. ayet)
II.  Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör. (İnsan Suresi 3. ayet)
III. Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir ve kim kötülükte bulunursa zararı kendisinedir… (Fussilet Suresi 46. ayet)
IV. … O her şeyi yaratmış ve yarattığı O şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir. (Furkan Suresi 2. ayet)

Verilen ayetlerden hangileri kişi sorumluluğunu konu edinmiştir?

A)  I ve II B)  I ve III C)  II ve IV D)  II ve III
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7. “Biri Peygamberimize gelerek aç kaldım dedi. Peygamberimiz hanımlarına bu adamın karnını doyurmak için haber 
gönderdi. Evlerinde sudan başka yiyecek içecek bir şey olmadığı cevabı geldi. Efendimiz, ashabına: “ Bu kişiyi 
sofrasına alacak (misafir edecek) kim var?” dedi.

Ebu Talha “Ey Allah’ın elçisi! Ben onu misafir kabul ederim,” diyerek adamı evine götürdü. Evde sadece çocuklarına 
yetecek kadar yiyecek vardı. Bu yiyeceği misafirlerine yedirip kendileri aç olarak yattılar. 

Ebu Talha’nın bu tutumunu en iyi açıklayan ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz...” (Âl-i İmrân sûresi, 92. ayet)

B) Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum 
gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. (Bakara Suresi 261. ayet)

C) O takvâ sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. (Âl-i 
İmran Suresi 134. ayet)

D) “Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse 
gibi sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın...” (Bakara sûresi, 264. ayet.)

8. İslam dininde yardımlaşma ve paylaşma çok önemlidir. Bu sebepledir ki yardımlaşmayı ve paylaşmayı içeren 
zekat, sadaka, kurban ve fıtır sadakası gibi pek çok ibadete yer verilmiştir. Bu ibadetlerin uygulama esasları 
belirlenirken yapılan yardım amacına ulaşsın diye verilen malın niteliğinin nasıl olması gerektiği de açıklanmıştır. 
Örneğin……………………………………………………….. ayetinde bu türden bir açıklama yapılmıştır.
 
Metinde boş bırakılan yere aşağıdaki ayetlerden hangisi yazılabilir?

A) Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse 
gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye 
layıktır.                                                                                                                  (Bakara Suresi, 267. Ayet)

B) Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden (bunları) başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin, 
Rab’leri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.
                                                                                                                                          (Bakara Suresi, 262. Ayet)

C) Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel! Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır ve 
günahlarınızdan bir kısmına da keffaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
                                                                                                                                           (Bakara Suresi 271. Ayet)

D) Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her başağında yüz dane olmak üzere, yedi başak veren danenin durumu 
gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah (ın lütfu) geniştir. (O) bilendir.” 
                                                                                                                                           (Bakara Suresi 261. ayet)

9. İnsan yüce bir yaratıcıya inanır ve güvenir. Allah’a yaklaşmak için ona ibadet eder. Onun emir ve yasaklarını yerine 
getirmeye çalışır. Örneğin kötü davranışlardan kaçınmaya, iyi ve güzel davranışlarda bulunmaya gayret eder. Kötü 
anlarında Allah’a güvenir, sığınır ve ondan yardım diler. Böylece felaket ve musibetler karşısında sabırlı davranır. Allah’a 
güvenin vermiş olduğu huzur ile yaşamına devam eder.

Metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Dinin kural koyucu niteliği

B) Dinin birey üzerindeki etkisi

C) Dinin toplumsal düzenin sağlanması noktasındaki rolü

D) Dinin inanç ile ilgili boyutu

10. Peygamberimiz bir topluluk içinde şöyle buyurdu:

- “Sadaka vermek her müslümanın görevidir” 
- Sadaka verecek bir şey bulamazsa? dediler.
- “Amelelik yapar, hem kendisine faydalı olur, hem de tasadduk eder” buyurdu.
- Buna gücü yetmez (veya iş bulamaz) ise? dediler.
- “Darda kalana, ihtiyaç sahibine yardım eder” buyurdu.
- Buna da gücü yetmezse? dediler.
- “İyilik yapmayı tavsiye eder” buyurdu.
- Bunu da yapamazsa? dediler.
- “Kötülük yapmaktan uzak durur. Bu da onun için sadakadır” buyurdu. 
                                                           (Hadis-i Şerif)

Hadisten sadaka ile ilgili olarak çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Müslümanlar için farz bir ibadettir.

B)  Sadaka vermek için belirlenmiş özel bir zaman yoktur.

C)  Maddi yönü ağır basan bir ibadettir.

D)  Her türlü iyi iş ve davranış sadakadır. 
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9. İnsan yüce bir yaratıcıya inanır ve güvenir. Allah’a yaklaşmak için ona ibadet eder. Onun emir ve yasaklarını yerine 
getirmeye çalışır. Örneğin kötü davranışlardan kaçınmaya, iyi ve güzel davranışlarda bulunmaya gayret eder. Kötü 
anlarında Allah’a güvenir, sığınır ve ondan yardım diler. Böylece felaket ve musibetler karşısında sabırlı davranır. Allah’a 
güvenin vermiş olduğu huzur ile yaşamına devam eder.

Metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Dinin kural koyucu niteliği

B) Dinin birey üzerindeki etkisi

C) Dinin toplumsal düzenin sağlanması noktasındaki rolü

D) Dinin inanç ile ilgili boyutu

10. Peygamberimiz bir topluluk içinde şöyle buyurdu:

- “Sadaka vermek her müslümanın görevidir” 
- Sadaka verecek bir şey bulamazsa? dediler.
- “Amelelik yapar, hem kendisine faydalı olur, hem de tasadduk eder” buyurdu.
- Buna gücü yetmez (veya iş bulamaz) ise? dediler.
- “Darda kalana, ihtiyaç sahibine yardım eder” buyurdu.
- Buna da gücü yetmezse? dediler.
- “İyilik yapmayı tavsiye eder” buyurdu.
- Bunu da yapamazsa? dediler.
- “Kötülük yapmaktan uzak durur. Bu da onun için sadakadır” buyurdu. 
                                                           (Hadis-i Şerif)

Hadisten sadaka ile ilgili olarak çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Müslümanlar için farz bir ibadettir.

B)  Sadaka vermek için belirlenmiş özel bir zaman yoktur.

C)  Maddi yönü ağır basan bir ibadettir.

D)  Her türlü iyi iş ve davranış sadakadır. 

Samsung
Metin Kutusu
Cevaplar1. D2. C3. D4. A5. B6. B7. C8. A9. B10. D
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Soruları

1. RIZIK: “Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların rızkı ancak Allah’a aittir...”                                                   (Hud suresi, 6. ayet)
ÖMÜR: “Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.”                                                   (Ankebut suresi, 57. ayet)
EMEK: “Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın.”                    (Cuma suresi, 10. ayet)
TEVEKKÜL: “Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah’a dayanıp güven çünkü Allah kendisine dayanıp güvenen-        
leri sever.”                                                                                                                                  (Al-i İmrân suresi, 159. ayet)

Yukarıda verilen kavram ayet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Tevekkül B) Emek

C) Ömür D) Rızık

2. Neslin korunması toplumun devamı için bir zorunluluktur. Neslin korunabilmesi sağlıklı bir aile kurmakla mümkündür. Bu 
nedenle İslam dini, aile kurumunun temeli olan nikâh üzerinde önemle durmuştur. Aileyi korumak, temelde nesli ve toplumu 
korumak olduğundan dinimiz evliliğe ve ailenin korunmasına önem vermiştir. Birçok ayet ve hadiste dinimizin bununla ilgili 
nasihatleri vardır.

Aşağıda verilen ayet ve hadislerden hangisi bu metinde vurgulanan konu ile ilgili değildir?

A) “Ey gençler! Sizden evlenmeye güç yetirenler evlensin.” (Hadis-i şerif)
B) “Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.”   (Kamer suresi, 49. ayet)
C) “Sizden kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin çünkü evlenmek gözü (haramdan) men eder.”  (Hadis-i şerif)
D) “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de 
O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir…” (Rum  suresi, 21. ayet)

3. “Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararı- 
nadır.”                                                                                                                                            (Bakara suresi, 286. ayet)

Verilen ayet aşağıdaki hangi konu ile ilgilidir?

A) Özgürlük ve sorumluluk
B) Emek ve rızık
C) Ömür ve ecel
D) Tevekkül

Samsung
Metin Kutusu
(Bu kitapçık Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.)
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4. • Kader mahkumu
• Kaderine küs
• İş olacağına varır
• Takdir gelir, tedbiri bozar
• Allah yazdıysa bozsun

Toplumumuzda yaygın olarak kullanılan bu deyimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Elleriyle yaptıklarının sorumluluğunu üstlenmektedirler.

B) Halkın dine samimi olarak bağlı olduğunu göstermektedir.

C) Toplumun kader ve kaza kavramlarını yanlış anladığını göstermektedir.

D) İnsanların dini doğru kaynaklardan öğrendiğini göstermektedir.

5. “Sizden biri kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.”
                                                                                                                                    (Hadis-i şerif)
Hadis-i şerife göre aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A) Bencil olmamak imanın gereklerinden biridir.

B) Bir kimsenin kendi nefsi için istediği şey imanını tehlikeye sokabilir.

C) Kendimiz için istediğimiz iyi ya da kötü ne varsa başkaları için de aynı şeyleri istemeliyiz.

D) İman etmenin en temel şartı diğer Müslümanları kardeş gibi görmektir.

6. "Çevremizde ya da dünyada gerçekleşen olaylara baktığımızda yapılan haksızlıkların ya tam olarak cezası zalime verilemi-
yor ya da zalim adaletten kaçarak bu dünyada hiçbir ceza almıyor. O zaman, o zalimlerin yaptıkları yanlarına kâr mı kalıyor? 
Allah onlara neden engel olarak mazlumların bu kadar acı çekmesine müsaade ediyor?" 

Kader konusunda aklına böyle sorular gelen Selim’in soruları kaderin hangi konusu içinde yer alır?

A) Ömür ve ecel B) Emek ve tevekkül

C) Emek ve rızık D) İrade ve sorumluluk
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7. Sevgili Peygamberimiz Yüce Allah’tan hicret izni aldığı günün öğlen vaktinde Hz. Ebu Bekir’in yanına gitti. Birlikte Medine’ye 
doğru yola çıktıklarında onların evlerinde olmadıklarını fark eden müşrikler her tarafta onları aramaya başladı. Allah Re-
sulü yolculuktan haberdar olmamaları için gece yolculuğunu tercih etmişti. Yine takip edilmemek ve müşrikleri şaşırtmak 
amacıyla da Hz. Peygamber ve yol arkadaşı Medine tarafına değil tam aksi yöndeki Sevr Dağı tarafına yönelmişlerdi. İki yol 
arkadaşı oradaki mağarada birkaç gün saklanmışlardı. Buna rağmen müşrikler onların izlerini bulup mağaranın önüne gelip 
dayandılar. Acaba başvurdukları tedbirler bir fayda vermemiş miydi? Hz. Ebu Bekir çok endişeliydi. Peygamberimiz Hz. Ebu 
Bekir’in bu endişesini gördü ve "Korkma Allah bizimledir." dedi.

Bu paragrafın ana fikri düşünüldüğünde aşağıdaki seçeneklerin hangisi anlatılan olayı ifade eder?

A) Cesaretli olmak

B) Tevekkül etmek

C) Zorluklarla mücadele etmek

D) Sabırlı olmak

8. Peygamberimiz, veda hutbesinde cahiliye devrindeki kan gütme davalarının tamamen kaldırıldığını belirtmiştir. İslam ile 
şereflendikten sonra kötülüklerin ön plana çıktığı cahiliye dönemine tekrar dönülmemesini ısrarla ashabından istemiştir.

Bu paragrafta İslam dininde önem verilen hangi temel gaye vurgulanmıştır?

A) Dinin korunması
B) Aklın korunması
C) Canın korunması
D) Neslin korunması

9. Bakara 
suresinin

255. ayetidir. Allah'ın birliği, kudreti 
ve sonsuz ilminden 

bahsedilir.
Adını içinde 

geçen 
kelimeden  alır.

Şemada özellikleri verilen ayet hangisidir?

A) Ayet el-Kürsi                                       B) İhlas                                   

C)  Deyn ayeti                               D) Fatiha                        
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10. Bir gün Hz.Peygamber ashabıyla sohbet ederken ihtiyaç sahibi bir Medineli gelir ve ondan bir şeyler ister “Evinde bir şey var 
mı?’’ diye sorar Allah’ın elçisi. Bir kısım sergi olarak bir kısım elbise olarak kullandıkları bir örtü ve bir de su tasından başka 
bir şey olmadığını söyler. Allah Resulü o eşyaları getirmesini ister ve o eşyalar iki dirheme satılır. Peygamberimiz adamdan 
bir dirhemiyle ailesine yiyecek almasını bir dirhemiyle de balta alıp onunla kurumuş odun toplayıp satmasını ister. O adam 
bu şekilde on beş gün içinde on dirhem kazanır ve ailesine yiyecek ve giyecek alır.

Yukarıdaki olaydan seçeneklerden hangisi çıkarılamaz?

A) Hiç kimse el emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir.

B) İnsan çalışarak kendi rızkını kazanmalıdır.

C) Peygamberimiz Medineli sahabiden gereksiz eşyasını satmasını istemiştir.

D) Peygamberimiz Medineli sahabiye nasıl para kazanabileceğini öğretmiştir.

11. İnsanın üzerine düşen bütün görev ve sorumlulukları yerine getirip, tüm tedbirleri aldıktan sonra Allah’a güvenip, dayanması 
ve sonucu Allah’tan beklemesine “TEVEKKÜL” denir.

Bu tanımı okuyup doğru bir şekilde anlayan bir Müslüman’ın aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması bekle-
nir? 

A) Hastalandığında doktora gidip verilen ilaçları kullandıktan sonra “Allah’ım şifa veren sensin, sen şifa ver” demesi

B) İşsiz kaldığı zaman evde oturup her gün, “Allah’ım sana güvendim, sığındım sen bana bir iş nasip et.” diye dua etmesi

C) Arabanın bakımını yapmadığı için yolda kalan sürücünün “Ne yapalım kaderimizde bu varmış” demesi

D) Yeterince çalışmadığı sınavda başarısız olan öğrencinin “Kader mahkumuyum” demesi

12. Hz. Ömer, karşılaştığı bir topluluğa “Siz kimsiniz ve ne iş yaparsınız?” diye sorar: “Bizler Allah’a tevekkül eden (mütevekkil) 
insanlarız. Çalışmayız. Allah her canlının rızkını yaratmıştır. Bizler vaktimizi ibadetle geçiririz.” derler. Hz. Ömer, bu sözlere 
çok kızar: “Sizler mütevekkil değil, hazır yiyici, başkasının sırtından geçinen, asalak insanlarsınız! Gerçek mütevekkil, tohu-
munu tarlaya atan ve ondan sonra Allah’a güvenip dayanan kimsedir.” der.

Bu olaydan seçeneklerin hangisi çıkarılamaz?

A) Tevekkül çalışmadan beklemek anlamına gelmez.

B) Sebepleri yerine getirip daha sonra Allah’a güvenmek gerekir.

C) Allah insanın rızkını belirlemiştir çalışması onu değiştirmez.

D) Gayret insandan takdir Allah’tan.
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13. "Herkes ölümü tadacaktır; yaptıklarınızın karşılığı size eksiksiz olarak ancak kıyamet gününde verilecektir. Kim cehennem-
den uzaklaştırılır da cennete konursa artık kurtulmuştur. Dünya hayatı zaten aldatıcı şeylerden ibarettir."  
                                                                                                                                                           (Âl-i İmrân suresi,185. ayet)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu ayeti göz önünde bulunduran insanın hayata bakış açısıyla uyumlu olamaz?

A) Dünya hayatını geçici olduğu ve ahiret için hazırlık yapması gerektiğini bilir.

B) Dünyada yaptıklarından hesaba çekileceğini bilir, o sorumlulukla hareket eder.

C) Dünya hayatının kısa olduğunu bilir daha fazla mal mülk biriktirmek için gayret eder. 

D) Yaratılış amacını fark eder, iman ve ibadet konusunda titiz davranır.

14.

Yukarıdaki tabloda  ok işaretlerini takip edilerek anlatılan peygamber ve özelliklerinden boş bırakılan yerlere gelmesi 
gerekenler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) Hz. Musa / Nil / Sina / İsrailoğulları / Tevrat / Kızıldeniz                             

B) Hz. Musa / Fırat / Sina / İsrailoğulları / İncil / Akdeniz

C) Hz. Muhammed / Mısır / Nur/ Kureyş / Kur’an / Karadeniz                    

D) Hz.Yusuf / Nil / Çöl / İsrailoğulları / Zebur / Kızıldeniz
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15. • “… Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun…” (Nisâ suresi, 135. ayet)
• “Gökten su indiren O’dur. (Buyurdu ki:) İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. …’’ (En’âm suresi, 99. ayet)
• “Gece ile gündüzü birbirinin ardınca getiren Allah’tır.” (Furkan suresi 62. ayet)

Yukarıda verilen ayetler sırasıyla hangi yasalara örnektir?

A) Biyolojik-Fiziksel-Toplumsal

B) Toplumsal- Biyolojik-Fiziksel

C) Toplumsal-Fiziksel-Biyolojik

D) Biyolojik-Toplumsal-Fiziksel

16. Hz. Musa hayatının her döneminde Allah’ın korumasıyla birçok mucize yaşamıştır. Bunlar arasında en bilinenlerinden birisi 
hiç şüphesiz asasıyla denizi yarmasıdır. Allah tarafından peygamberlik vazifesinin verilmesinden sonra Hz. Musa İsrailoğul-
ları ile birlikte Mısır’dan çıkmış ve Kızıldeniz’i mucizevi bir şekilde yarmıştır. Kur’an’da bildirildiği üzere, Allah, Hz. Musa’ya 
asasını kullanmasını emretmiş. Hz. Musa da bu emre uymuş ve bu vesile ile deniz Hz. Musa ve beraberindeki İsrailoğulla-
rı’nın geçeceği şekilde yarılmıştır. Hz. Musa ve beraberindekiler geçince Kızıldeniz tekrar birleşmiş ve firavunun zulmü sona 
ermiştir.

Nurten öğretmen, öğrencileri arasında yaptığı peygamberler ve kıssaları adlı söyleşi programında Hz. Musa ile 
ilgili hangi öğrencisinin sorduğu soru için bu cevabı vermiştir?

A) Hz. Musa için Kelimetullah denmesinin nedeni nedir? 

B) İsrailoğullarına birçok peygamber gönderilmesinin sebebi sizce ne olabilir?

C) Firavunun İsrailoğullarına karşı zulümleri nelerdir ve bu zulümlerden nasıl kurtulmuşlardır?                 

D) Hz. Musa vahyi anlatma sürecindeyken Allah’ın korumasıyla ilgili en çok bilinen olay hangisidir?               

17. “ … İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. 
Allah'a karşı gelmekten sakının….”
                                                                                                                                                                    (Maide suresi, 2. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi  verilen ayetin mesajına uygun bir davranıştır?

A) Çevresinde itibarının artmasını isteyen İhsan’ın, evsiz bir adamın ev sahibi olması için düzenlenen organizasyona arka-
daşlarını dâhil etmeye çalışması

B) Daha çok müşteri kazanmak isteyen çiçekçi Sedat’ın, mahallesindeki cenaze evlerine karanfil yollaması

C) Arkadaşı Yusuf’u sokakta yaşlı bir teyzenin poşetlerini taşırken gören Ali’nin bundan etkilenerek sokaklarda yardım ede-
bileceği birilerini görünce hemen yardım etmeye başlaması

D) Daha çok beğeni almak isteyen Büşra’nın yaptığı yardımları sosyal medya hesabından paylaşması
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18. Yaşam için verilen sürenin dolması, dünya hayatının sona erme anına ……………… denir.

Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere hangi kavram getirilmelidir?

A) kader B) rızık

C) ömür D) ecel

19. “Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve şefkat göstermede bir bedenin organları gibidir. Bedenin bir 
organı rahatsızlandığında diğer organlar da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıya ortak olur.”  (Hadis)

Bu hadiste aşağıda verilenlerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Müslümanlar arasındaki yardımlaşma ve paylaşmanın önemi
B) Dünya hayatını tehlikeye sokan bazı hastalıkların varlığı
C) İnsan organlarının birbiriyle ölçülü ve uyumlu yaratıldığı
D) Müslümanların hastalıkları tevekkül ve sabırla karşılaması gerektiği

20. Osman amca, mahallemizin manavıdır. Her sabah manav dükkanını açtığında şöyle dua etmektedir. “Allah’ım! Hayırlı ve 
bereketli kazanç elde etmeyi nasip et. Evime helal lokma götürmeyi nasip et.” 

Yukarıdaki metinde verilen kavramlardan hangisi vurgulanmıştır? 

A) Ömür B) Başarı

C) Sağlık D) Rızık

Samsung
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