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1.  

Türkiye, coğrafi 
üç bitki bölgesinin 
buluştuğu tek ülkedir.

Tüm Avrupa Kıtası’nda 
13 bin bitki türü
bulunuyorken

Türkiye’de 10 bin 
bitki türü vardır.

Hemen hemen her
ilde doğadan

toplanması yasak bir
bitki türüne

rastlamak mümkündür.

Türkiye’deki damarlı
bitkilerin 3649’u 

endemiktir, yani belli bir 
bölgeye özgüdür. Bu türlerin 

3 bininin nesli tehlike altındadır.

FARKINDA
MISIN?

Faydalarını saymakla bitiremeyeceğimiz tabiat, kendini bizden 
korumakta zorlanıyor. Bilinçsiz tutumlar nedeniyle nesli tükenen 
her bitki ve gereksiz kesilen her ağaçla hayatımızdan bir şeyler 
eksilmeye devam ediyor. 

Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu görselde verilmek istenen mesajdan farklıdır?

A) “O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Bir işe hükmetti mi ona sadece “ol” der, o da hemen oluverir.” (Bakara suresi, 117. ayet)

B) “Göğü o yükseltti, denge ve ölçüyü o koydu ki dengeden sapmayasınız; ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız.” 
(Rahmân suresi, 7-9. ayetler)

C) “Ey iman edenler! Allah’ın size helal kıldığı temiz nimetleri kendinize haram kılmayın, ama sınırı da aşmayın! Çünkü 
Allah, sınırı aşanları sevmez.” (Mâide suresi, 87. ayet)

D) “İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu; böylece Allah -dönüş yapsınlar 
diye- işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor.” (Rûm suresi, 41. ayet)

2.  Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette insanın iradesini ilgilendiren ve iki bölümden oluşan şartlı ifadeler yer almaktadır. 
Bu ifadelerde; birinci bölümde şart, ikinci bölümde ise o şart gerçekleştiğinde oluşan bir durum söz konusudur.

Bunlara örnek olarak şu ayetler gösterilebilir:

• “Kim Allah’a iman ederse Allah onun gönlünü doğruya yöneltir.”

• “Kim bağışlar, düzeltme yolunu tutarsa onun mükâfatını Allah verir.”

• “Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır.”

Bu parçada;

I. akıl yoluyla Allah’ı bulma,

II. tercihte bulunma özgürlüğü,

III. yapılan şeylerin karşılığının alınması,

IV. insanı diğer varlıklardan ayıran özellikler

konularından hangilerine dikkat çekilmektedir?

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

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Örnek Soruları
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3.  Hz. Muhammed’in (sav.) bireysel ve sosyal konularda müminler için yaptığı benzetmelerin bazıları şema şeklinde verilmiştir. 

MÜMİN
(Allah’a inanan)

Güzel koku satan kimseye benzer.

Yeşil ekine benzer.

Bal arısına benzer.

Onunla beraber oturursan sana faydası olur, beraber 
yürürsen sana faydası olur, beraber iş yaparsan yine 
sana faydası olur.

Rüzgârla eğilir, fakat yıkılmaz. Rüzgâr sakinleştiğinde 
yine doğrulur. İşte mümin de böyledir; o da musibetler 
sebebiyle eğilir, fakat yıkılmaz.

Güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir, güzel yerlere konar, 
konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz.

Bu şemada müminde bulunması gereken aşağıdaki özelliklerden hangisine değinilmemiştir?

A) Güçlü bir irade sahibi olma
B) Çalışkan ve verimli olma
C) Zamanı bilinçli kullanma
D) Yapıcı etkiler bırakma

4.  

(Dirhem: Kullanılan para birimi)

Hz. Muhammed (sav.), ashabıyla sohbet ettiği sırada “Bir 
dirhem, yüz bin dirhemi geçmiştir.” der. Yanındaki insanlar 
“Bu nasıl olur?” diye şaşkınlık ve merakla sorunca o da 
şöyle cevap verir: “Bir adamın iki dirhemi vardı. Bunlardan 
birini sadaka olarak verdi. Çok varlıklı olan diğer bir kimse 
de malının yanına varıp, malından yüz bin dirhem çıkardı 
ve onu sadaka olarak verdi.”

Tahtaya bu örnek olayı yazan Zeynep Öğretmen, sadaka ile ilgili aşağıdaki durumlardan hangisine dikkat 
çekmek istemektedir? 

A) Başa kakmadan yapılması
B) Karşılık beklemeden harcanması
C) Muhtaç duruma düşmeden verilmesi
D) Değerinin, miktarıyla ölçülemeyeceğinin bilinmesi
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5.  

Tek isteği, kurak köyünü yeşertmek…

H A B E R
Köyüne 22 yılda 40 bin ağaç diken emekli öğretmen; yaşadığı 
yerin Türkiye’nin en az yağış alan bölgelerinden biri olduğunu, 
buna rağmen harcadığı emeklerle ağaçların kurumadan büyü-
düğünü mutlulukla dile getirdi.  Ayrıca bu ağaçlarla oluşan orma-
nın birçok hayvana da yuva olduğunu belirterek sözlerini şöyle 
tamamladı: “Suyu az, yağış almayan bu bölgede orman yetişi-
yorsa Türkiye’nin her yerinde orman yetişir.”

Bu olayda, 

I. Sünnetullah: Allah’ın, evrendeki tüm varlıklar ile ilgili koyduğu kurallar, tabiat kanunlarıdır.

II. Cüzi irade: İnsana verilen özgürlük ve insanın tercih etme kabiliyetidir.

III. Tevekkül: Çalışıp çabaladıktan sonra sonucu için Allah’a güvenip dayanmaktır.

tanımlarından hangilerine örnek olacak durumlar yer almaktadır?

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

Samsung
Metin Kutusu
Cevaplar1. A2. C3. C4. D5. B




