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Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Soruları

1.   Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsüne karşı ilaç ve aşı araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. 
Bu süre zarfında bilim insanları çeşitli metotlara başvuruyor ve her ihtimali değerlendiriyorlar. Bu metotlardan biri olan 
antikor nakli ile Covid-19 virüsünü herhangi bir belirti göstermeden geçiren ve bağışıklık sistemi dirençli olan kişilerin 
antikorları, virüse daha çok maruz kalıp bağışıklık sistemi düşük olan kişilere nakledilip virüse karşı direnç sağlaması 
hedefleniyor.

Bu metinde anlatılanlar aşağıdaki evrensel yasalardan hangisi ile doğrudan ilgilidir?

A) Fiziksel
B) Psikolojik                            
C) Toplumsal                      
D) Biyolojik 

2.   I. “O, sizi bir çamurdan yaratan… Size bir yaşam süresi tayin edendir.” 
      (En’âm suresi, 2.ayet) 

      II. “Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak.” 
      (Rahmân suresi, 26.ayet) 

      III. “Allah’ın sizi rızıklandırdığı şeylerden helal ve temiz olarak yiyin.” 
      (Nahl suresi, 114. ayet) 

      IV. “İnsan için ancak çalışmasının karşılığı vardır.” 
      (Necm suresi, 39. ayet)

Numaralanmış ayetler sırasıyla hangi kavramlarla ilişkilidir?

        I                   II                  III               IV  

A) Ecel             Ömür           Rızık         Emek 

B) Ömür            Ecel            Rızık         Emek  

C) Ömür            Ecel            Emek        Rızık 

D) Emek           Ecel             Ömür         Rızık

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Hazırlanmıştır



 2

3. Şiddetli bir salgın hastalığın bulunduğu, bu yüzden altmış beş yaş üstündeki yaşlıların salgından etkilenmemeleri için 
sokağa çıkmalarının yasak olduğu bir beldede yaşayan altmış sekiz yaşındaki Mehmet Amca eşine evde oturmaktan 
çok sıkıldığını, yaşlılık maaşını çekmek için dışarı çıkacağını söyleyince;

Hatice Teyze: Dışarı çıkman yasak, aynı zamanda doğru da değil bu nedenle de dışarıya çıkmamalı ve alınan kurallara 
uymalısın.
Mehmet Amca: Bana bir şey olmaz. Hem bu kadar insan içinde bana mı bulaşacak hastalık? Allah ne yazmışsa o olur 
zaten. 

Hatice Teyze: Efendi! Allah hastalıkla ilgili kuralları yazar. İradesi olan bizleriz. Biz kurallara uymalıyız ki hastalık da 
Allah’ın izniyle daha fazla yayılmasın.

Metne göre aşağıdaki atasözlerinden hangisi Hatice Teyzenin sahip olduğu kader anlayışıyla aynı doğrultuda-
dır? 

A) Demirden korkan trene binmez.
B) Esirgenen göze çöp batar.
C) Tedbir bizden takdir Allah’tan.
D) Atın ölümü arpadan olsun.

4. “(Musa) Medyen suyuna vardığında orada hayvanlarını sulayan bir grup insanla karşılaştı. Onların biraz ötesinde 
de (hayvanlarının suya gelmesini) engelleyen iki kadın gördü. Onlara, ‘Meseleniz nedir?’ diye sordu. ‘Çobanlar sulayıp 
çekilmeden biz (hayvanlarımızı) sulayamayız; babamız da çok yaşlıdır.’ dediler. Musa onlara yardım etti ve hayvanlarına 
su içirdi. Sonra gölgeye çekildi: ‘Rabb’im! Doğrusu bana indireceğin hayra muhtacım.’ dedi” 
                                 (Kasas suresi, 23-24. ayetler)
 
Ayetlerde anlatılanlara göre Hz. Musa ile ilgili olarak;

I. yardımsever,
II. merhametli,
III. cömert

yargılarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I.  B) I ve II.  C) II ve III.  D) I, II ve III.
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5.  Elazığ depreminden sonra şehirdeki depremzedelere Türkiye’nin farklı yerlerinden yardımlar gitmeye başlamış-
tı. Tuana’da bu yardım kampanyasına yeni aldığı ayakkabısıyla destek vermek istemişti. Annesi: “Kızım sen değil 
miydin bu ayakkabı için okul harçlıklarını biriktiren? Henüz daha bir defa kullanmadın. Kutusundan bile çıkartmadın.”                       
Tuana: “Doğru söylüyorsun anneciğim; fakat kış günü bu ayakkabılara benden daha fazla ihtiyacı olanlar olduğunu dü-
şünüyorum. Onun için de ayakkabıyı güzel bir hediye paketinin içine koyarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istiyorum.”

Tuana’nın paylaşma ve yardımlaşmada aşağıdaki ayetlerden hangisine göre hareket ettiği söylenebilir? 

A) “Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül kırma gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah, her bakımdan sınır-
sız zengindir, halimdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir).” 

(Bakara suresi, 263. ayet)

B) “Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı hâlde malını gösteriş için harcayan kimse gibi, başa kakmak 
ve incitmek suretiyle, yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın… “ 

(Bakara suresi, 264. ayet)

C) “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça, gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu 
hakkıyla bilir.” 

(Âl-i İmrân suresi, 92. ayet)

D)  “Onları, ticaret de alışveriş de Allah’ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekât vermekten alıkoymaz. Onlar, kalplerin 
ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar.” 

(Nûr suresi, 37. ayet)

 

6.  İnfak, Allah’ın rızasını kazanmak için insanın kendisine verilen malların şükrünün bir gereği olarak Allah’ın emrettiği 
yerlere harcama yapması, bağışta bulunmasına denir. İnfak, farz olan zekâtı ve gönüllü olarak yapılan her çeşit hayrı 
içerir aynı zamanda müslüman kimseye fedakârlık yapma bilinci kazandırır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi infak olarak değerlendirilemez?

A) Öğrencilere burs vermek.                             
B) Afrika’da su kuyusu açtırmak.
C) Ramazanda iftar yemeği vermek.                      
D) Komşuluk haklarına riayet etmek.
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7.  İslam dininde zekât, infak ve sadaka gibi ibadetlerin hem bireysel hem de toplumsal faydaları vardır. 

Buna göre;

     I. “Zekât vermek, suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları yok eder.”
     II. “Allah, zekâtı ancak mallarınızın kalan kısımlarını temizlemek için farz kıldı…”
     III. “Suyun ateşi söndürdüğü gibi, sadaka da günâhları yok eder.”

 verilen hadislerden hangilerinde sözü edilen ibadetlerin bireysel faydalarından söz edilmiştir? 
 
A) Yalnız I.  B) Yalnız II.  C) I ve III.  D) I, II ve III.   

 

8.  Hz. Şuayb’in kavmi Medyenlileri uyarısına  Kur’an’da şöyle değinilmektedir:

“Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin için O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. Artık 
ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk etme-
yin. İnananlar iseniz bunlar sizin için hayırlıdır.” 

(A’râf suresi, 85. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Şuayb’in  bu ayet ile Medyenlileri sakındırdığı unsurlardan biri değildir?

A) Şirk koşmak                            
B) İsraf yapmak
C) Fitne çıkarmak                                           
D) Ticarette hile yapmak                     
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9.   Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. 

      1. Dini yalanlayanı gördün mü? 
      2. İşte o, yetimi itip kakar; 
      3. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez; 
      4. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, 
      5. Onlar namazlarını ciddiye almazlar. 
      6. Onlar gösteriş yapanlardır, 
      7. Ve hayra da mani olurlar. 
                                               (Maûn Suresi)

Maûn suresinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Muhtaçlar korunup gözetilmelidir.                                  
B) Yardımlaşma faaliyetleri yaygınlaştırılmalıdır.
C) İbadetlerde samimi olunmalıdır.                                    
D) Akrabalık bağları güçlü tutulmalıdır.

10.  Hz. Ömer hilafeti döneminde, bir gün sabaha karşı Medine sokaklarında dolaşırken, evin birinden bir anne ve kı-
zın tartışmalarını duyar. Halife hazretleri kapı önünde durur ve dinler. Anne, kızına; “Şu süte biraz su karıştır.” demesi 
üzerine, kız annesine; “Müminlerin emiri süte su karıştırmayı yasakladı.” diye cevap verir. Annesi: “O şimdi nereden 
duyacak?” deyince, kız: “Görünüşte ona itaat edip, arkasından ona isyan mı edelim? Ömer’in kendisi görmese, onun 
Rabb’i görüyor.” der. 

Bu metinde İslam’da korunması istenen temel haklardan hangilerine vurgu yapılmıştır?

A) Din ve mal                           
B) Din ve akıl                               
C) Mal ve akıl                   
D) Can ve nesil 
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Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Soruları

Bir gün adamın biri avlanmak için ormana gider. Geceyi orada geçirmeye karar verir. Fakat yırtıcı hayvanlardan 
korktuğu için, büyük bir ağaca çıkar. Ağaçta iken bir inilti duyar. Etrafına bakınır ve aşağıda kötürüm bir tilki 
görür. Adam:

 - Acaba bu tilki ne yer, ne içer?... diye düşünürken uzaktan avını yakalamış bir aslanın geldiğini görür. Aslan, 
ağacın dibine gelir. karnını doyurur ve çekilir gider. Aslan gidince, kötürüm tilki sürüne sürüne aslandan  kalan-
ları yemek üzere yaklaşır. O da, karnını doyurur.

Ağaçtaki adam başlar düşünmeye:

 “Yaaa... der. Demek ki kötürüm bir hayvanın bile yiyeceğini Allah ayağına gönderiyor ve onu aç bırakmıyor. 
Öyle ise, ben niye böyle çalışıp yoruluyorum?!.. Bundan sonra ben de bir köşeye çekilip beklemeliyim... ”

 Bu düşünce ile adam, yol üzerindeki bir mağaraya girer, başlar beklemeye. Bir gün, iki gün, üç gün bekler. Fa-
kat gelen giden olmaz. Kimse ona yiyecek, içecek bir şey getirmez. Sonunda adam açlıktan baygın düşer. Uyku 
ile uyanıklık arasında kendisine şöyle seslenildiğini işitir:

 -Kalk, be hey budala adam! Ne yatıp duruyorsun! Elin ayağın tutuyorken, bu miskinlik, bu tembellik niye?!.. 
Niçin kendini kötürüm ve sakat tilki yerine koyuyorsun? Git, aslan gibi ol, avlan. Hem kendin ye, hem de artanı 
ile başkaları geçinsin!..

Bu sözleri duyan adam, gerçeği anlar. Mağaradan çıkar. Çalışmak ve helâl lokma kazanmak üzere köyünün 
yolunu tutar...

Aşağıda yer alan dörtlüklerden hangisi avcının kendini tilki ile özdeşleştirdiği durumu özetlemektedir?1.

2. Bu hikayede aşağıdaki kavramlardan hangisine yer verilmemiştir?
A) Emek                     B) Rızık                    C) Tevekkül                    D) Ecel

1 ve 2. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

B) Ondört asır evvel, yine bir böyle geceydi,
Kumdan, ayın ondördü, bir öksüz çıkıverdi!
Lâkin o ne hüsrandı ki: Hissetmedi gözler;
Kaç bin senedir, halbuki, bekleşmedelerdi!

Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın,
Benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın.
Hârimi Pâkine can atmak istedim durdum,
Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum.

D) Duygusuz olmak kadar dünyada lakin derd yok;
Öyle salgınmış ki me’lun: Kurtulan bir ferd yok!
Kendi sağlam... Hissi ölmüş, ruhu ölmüş milletin!
İşte en korkuncu hüsranın, helakin, haybetin!

C) 

Allâh’a dayandım! diye sen çıkma yataktan...

Ma’nâ-yı tevekkül bu mudur? Hey gidi nâdan!

Ecdâdını, zannetme, asırlarca uyurdu;

Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu?

A) 

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Hazırlanmıştır
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3.

Zekât ibadetini yerine getirmek için Allah ve Resulü tarafından belirlenen mali yeterlilik ve zenginlik ölçüsüne nisab 
denir.  Altın, gümüş, ticaret malları, para, büyük ve küçükbaş hayvanlar, toprak ürünleri, madenler ve deniz ürünle-
rinin zekâtı verilir. Bu malların nisab miktarları farklıdır.

Zekâtı verilmesi gereken mallar ve nisab miktarları: ( I ) Altının nisab miktarı 85 gramdır. Ticaret malı ve paranın 
da 85 gram altının değerine ulaşması gerekir. Bunların zekâtı 1/40 oranında verilir. ( II ) Küçükbaş hayvanlarda 
zekât verilmesi için en az 40 hayvana sahip olmak gerekir. Küçükbaş hayvanlarda 40’tan 120’ye kadar bir koyun 
zekât verilir. ( III ) Büyük baş hayvanlardan sığır ve mandada nisab 30’dur ve 30 sığır için iki yaşında bir buzağı 
zekât olarak verilir. ( IV ) 5 devesi olanın zekât vermesi gerekir. 5 deve için bir koyun verilir. ( V ) Toprak ürünlerin-
de zekât; sulama, gübreleme gibi masraflar yoksa 1/20, söz konusu masraflar varsa varsa 1/10 oranında verilir. 

Zekât ile ilgili bu metinde kaç numaralı cümlede hata yapmıştır?

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

4.

• “… Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Peki size bu süre çok mu uzun geldi, yoksa 
Rabbinizin gazabına uğramak istediniz de onun için mi bana verdiğiniz sözden döndünüz!” 

                   (Tâhâ suresi, 85. ayet)

• “Medyen suyuna vardığında orada hayvanlarını sulayan bir grup insanla karşılaştı. Onların biraz ötesinde de 
(hayvanlarının suya gelmesini) engelleyen iki kadın gördü. Onlara, ‘meseleniz nedir?’ diye sordu. ‘Çobanlar 
sulayıp çekilmeden biz (hayvanlarımızı) sulayamayız; babamız da çok yaşlıdır.’ dediler. O zat onlara yardım 
etti ve hayvanlarına su içirdi. Sonra gölgeye çekildi: ‘Rabbim! Doğrusu bana indireceğin hayra muhtacım.’ dedi”  

      

(Kasas suresi, 23-24. ayet)                                                                                                                                        

Yukarıda verilen ayetlerde sözü edilen peygamber kimdir?

A) Hz. Şuayb                      B) Hz. Yusuf                     C) Hz. Musa                    D) Hz. Lokman
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Hz. Şuayb ile Medyen halkı arasında geçen konuşma Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde aktarılmaktadır;
 “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka ilâhınız yoktur. Ölçeği de, teraziyi de eksik tutmayın. Ben 
sizi hayır (bolluk) içinde görüyorum. Bununla beraber yine de sizi kuşatacak bir günün azabından korkuyorum. 
Ey kavmim! Ölçerken ve tartarken adaleti yerine getirin. Halkın malına densizlik etmeyin ve yeryüzünde fesatçılık 
yaparak fenalık etmeyin. Eğer mümin iseniz, Allah’ın helâlinden size ihsan ettiği kâr sizin için daha hayırlıdır. Bu-
nunla beraber ben sizin üzerinize gözcü değilim. Dediler ki: ‘Ey Şuayb, atalarımızın taptıklarını terk etmemizi veya 
mallarımızda dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi sana namazın mı emrediyor? Oysaki sen yumuşak huylusun 
ve aklı başında bir adamsın. Şuayb dedi ki: ‘Ey kavmim! Şayet ben Rabbimden ispat edici bir delil üzerinde bu-
lunuyorsam ve şayet bana, O kendi katından güzel bir rızık ihsan etmişse, söyleyin bakalım ben ne yapmalıyım? 
Ben size karşı çıkmakla sizi men ettiğim şeylere kendim düşmek istemiyorum. Ben sadece gücümün yettiği kadar 
ıslah etmeye çalışıyorum. Muvaffakiyetim de ancak Allah’ın yardımı ile olacaktır. Ben yalnızca O’na dayandım ve 
ancak O’na döneceğim.’”          

 (Hûd suresi, 84-88. ayetler) 

Hz. Şuayb ve kavmi arasındaki bu konuşmadan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A) Hz. Şuayb tam bir tevekkül içerisindeydi.

B) Medyenliler iman etmemek için bahaneler öne sürmüşlerdir.

C) Medyen halkından hiç kimse Hz. Şuayb’a inanmamıştır.

D) Medyen halkı mallarını istedikleri şekilde kullanmaktadır.

5.

“Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa
 eresiniz.” 

(Maide suresi, 90. ayet)

Verilen ayette sırası ile dinin korunmasını emrettiği temel esaslardan hangilerine yer verilmiştir?

A) Akıl - Mal - Din      B) Akıl - Can - Mal

C) Akıl - Nesil - Din      D) Akıl - Din - Nesil

6.
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8. Sadaka çeşitlerinden biri de fıtır sadakasıdır. Fıtır sözlükte; yaratılış, Ramazan’ın sona ermesi ve iftar vakti orucun 
açılması gibi anlamlara gelmektedir. Temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra, nisab miktarı kadar malı bulunanlar 
kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kimseler için fıtır sadakası verirler. Bu kimselerin fıtır sadakası vermesi 
vaciptir. Fıtır sadakası; Yüce Allah’ın bize bahşettiği varlığımızın bir şükrü, Ramazan ayında oruçluyken istemeden 
yaptığımız kusurlu davranışlarımızın bir özrüdür. Ayrıca insanlar arasındaki sevgi, saygı ve kardeşliğin sağlayı-
cısıdır. Ülkemizde daha çok fitre olarak bilinir. Fıtır sadakasının bayram namazı vaktine kadar verilmesi gerekir. 
Böylece bu sadaka sayesinde ihtiyaç sahipleri de bayram coşkusuna ortak edilmiş olur. 

Verilen bilgilere göre, fıtır sadakası ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Yılın herhangi bir zamanında yapılan bir ibadettir. 

B) Fıtır sadakası verebilmek için dinen zengin olmak gerekir.

C) Kişi kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler için verir.

D) İnsanlar arasında sevgi bağlarını güçlendirir.

Öğretmen dersine başlarken tahtaya aşağıdaki ayetleri yazmış ve öğrencilere ayetlerin ortak konusunun ne oldu-
ğunu sormuştur.

• “Güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya evreler koyan Allah’tır. Allah, 
bunları boş yere yaratmamıştır. O, ayetlerini düşünen bir toplum için ayrıntılı olarak açıklıyor.”                                          

           (Yunus suresi, 5. ayet)

• “Yeryüzünde birbirine komşu toprak parçaları, üzüm bağları, ekin tarlaları, hurma ağaçları vardır. Bütün bunlar 
bir suyla sulanır. Ama tatları birbirinden farklıdır. Bunlarda aklını kullanan kimseler için (Allah’ın varlığını göste-
ren) deliller vardır” 

           (Ra’d suresi, 4. ayet)

• “ Gökyüzünü de korunmuş tavan yaptık” 

(Enbiya suresi, 32. ayet)

Buna göre, aşağıdaki cevaplardan hangisi doğrudur?

A) Evrende var olan her şey hareket halindedir.

B) Evren belli bir düzen ve uyum içerisinde yaratılmıştır.

C) İnsan aklını kullanarak evrenin sırlarını çözebilir.

D) Her şeyi yaratan bir ve tek olan Allah’tır.

7.
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9.

           Her türlü yardım bu kapsamda değerlendirilmektedir.

           Sahip olunan malın belli bir orana ulaşmasına bağlı olarak belirlenmiş oranda verilir.

           Miktarı ve zamanı yoktur. Sadece maddi içeriklidir.

           Şükür amaçlı verilir. Nisap miktarı mala sahip olma şartı vardır.

Buna göre, tanımı verilen kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru bir sıralamayla verilmiştir?

A) Fitre          Sadaka        Zekat          İnfak

B) Sadaka     Zekat           İnfak           Fitre

C) Sadaka     Zekat          Fitre             İnfak

D) İnfak          Zekat          Sadaka       Fitre

Paylaşmakla ilgili bazı kavramların kısa tanımları.

                                                      
  

                                                      

10.

I II III IV
Biyolojik Fiziksel Biyolojik Fiziksel

Fiziksel Fiziksel Biyolojik Fiziksel

Biyolojik Fiziksel Toplumsal Fiziksel

Fiziksel Fiziksel Toplumsal Fiziksel

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde doğru bir sıralama yapılmıştır?

A)

B)

C)

D)

I II

III IV

Evrendeki yasaları anlatan bazı görseller verilmiştir.
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Soruları

1. Aşağıdaki ayetlerden hangisi kaderle 
ilgili değildir?
A) “Şüphesiz ki biz, her şeyi bir ölçü ile 

yarattık.”
(Kamer suresi, 49. ayet)

B) “O, her şeyi yaratan, yarattığına belli 
bir ölçüye göre düzen veren Allah’tır.”

(Furkan suresi, 2. ayet)

C) “... Onun katında her şey ölçü iledir.” 
(Ra’d suresi, 8.ayet.) 

D) “Onlar namazlarını dosdoğru kılan ve 
kendilerine rızık olarak verdiğimizden 
(Allah yolunda) harcayan kimselerdir.” 

(Enfal suresi 3. ayet)

3. Aşağıdaki ayeti kerimelerden hangisi fiziksel 
yasalarla ilgili değildir?
A) “Onun varlığın delillerinden biri de denizde 

dağlar gibi yüzen gemilerdir” 
(Şura suresi, 32)

B) “Gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren 
Allah’tır” 

(Furkan suresi, 62. ayet)

C) “Yeryüzüne bakmazlar mı? Orada her güzel 
çiftten nice bitkiler yetiştirdik”

(Şuarâ suresi, 7. ayet)

D) “Güneş ve ay belirli bir hesaba göre hareket 
etmektedir” 

(Rahman suresi, 5 ayet)

4. I. Suyun kaldırma kuvveti
II. Trafik kurallarına uymak.

III. Etçil ve otçul hayvanların çene yapısının farklı 
olması.

Yukarıda verilen evrensel yasa örnekleri 
aşağıdakilerden hangisinde doğru 
eşleştirilmiştir?

I II III
A)      Biyolojik          Fiziksel           Bireysel
B)      Kimyasal        Toplumsal       Biyolojik
C)      Fiziksel           Toplumsal       Biyolojik
D)      Bireysel          Toplumsal       Fiziksel

2. Evrende var olan hiçbir şey başıboş,̧ anlamsız 
ve amaçsız değildir. Hiçbir varlık kendisi için 
belirlenmiş ̧ kanunların dışına çıkmaz. Her 
varlık, birbiriyle uyum içinde ve büyük bir 
bütünün parçası olarak hareket eder. Örneğin 
bazı canlılar oksijen tüketip karbondioksit 
açığa çıkarır, bitkiler ise besin üretmek için 
karbondioksit tüketip oksijen üretir.
Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine 
ulaşılamaz? 

A) Canlıların hiçbir varlığa ihtiyaç̧ 
duymadan yaşadığına 

B) Bütün varlıkların bir amaç için 
yaratıldığına

C) Her varlığın, yaratılış ̧gayesine uygun 
hareket ettiğine 

D) Evrendeki her şeyin belli bir düzene 
göre yaratıldığına

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Hazırlanmıştır
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5. Allah insanı aşağıdaki durumların 
hangisinden dolayı sorumlu 
tutmaktadır?

A) Göz ve ten renginden
B) Rızkını ne şekilde kazandığından
C) Kalp atışlarından
D) Hangi anne-babadan dünyaya 

geldiğinden

8. Aşağıda verilen ayetlerden hangisi vermek 
istediği mesaj itibariyle diğerlerinden farklı 
bir kavrama örnektir?

A) “Yeryüzünde bulunan her canlı yok 
olacaktır.” 

(Rahman suresi, 26. ayet)
B) “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip 

dayan”
(Furkan suresi, 58. ayet)

C) “De ki: Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz 
ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır…” 

(Cuma suresi, 8. ayet)
D) “Nerede olursanız olun sağlam ve tahkim 

edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm 
size ulaşacaktır.”

(Nisa suresi, 78. ayet)

9. Alkollü olarak araç süren Cenk Bey yaptığı kaza 
sonucunda kalıcı sağlık problemleri ile karşı karşıya 
kalmıştır.

Cenk beyin yaptığı kaza nasıl yorumlanırsa 
“kader” kavramı doğru anlaşılmış olur? 

A) Alın yazısı buymuş.
B) Alkollü olmasa da kaza yapardı.
C) Alkollü olmasa da hasta olurdu.
D) Alkollü olmasa kaza yapmayabilirdi.

10. I. Ümit başarısız olduğu işlerde ve yaşadığı 
sıkıntılarda “Kaderin bana bir oyunu bu” derdi.

II. Borçlarını ödemek için seyyar satıcılık yapan 
Hakan Bey “elimden geleni yapıyorum, emek 
benden rızık Allah’tan” diye düşündü. 

III. Sınavda kopya çekerken yakalanan Yiğit 
“Allah’ın takdiri böyleymiş” diyerek kendini 
rahatlattı.

IV. Yoldaki kazadan ötürü uçağı kaçıran Ali Bey 
“bunda da bir hayır vardır” dedi ve bir sonraki 
uçağa yer ayırttı. 

Verilenlerden hangileri doğru bir kader 
anlayışına örnek oluşturur?

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

6. Gonca gireceği sınavda başarılı olmak için 
elinden gelen gayreti göstermiştir. Sınava 
yakın bir zamanda o, “Allah’ım hakkımda 
sınavla ilgili ne hayırlıysa onu gerçekleştir.” 
diye dua etmiştir.

Gonca’nın bu davranışı aşağıdaki 
kavramlardan hangisi  ile tanımlanabilir?

A) Tevekkül                                          
B) Sabır                
C) Şükür                   
D) Rızık

7. Allah adaletlidir ve kullarına asla zulmetmez. O, 
insanı söylediği söz ve yaptığı davranışlardan 
sorumlu tutar. İnsan, karar verir, seçimini 
yapar. İyi tercihin karşılığında sevap, kötü 
tercihin karşılığında ise günah kazanır.

Bu parça aşağıdaki kavramlardan 
hangileriyle doğrudan ilişkilidir?

A) İrade ve sorumluluk
B) Ömür ve ecel
C) Emek ve tevekkül
D) Emek ve rızık
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12. Müslüman bir adam Hz. Muhammed’e (sav.) 
gelerek şu soruyu yöneltti: “Ey Allah’ın 
elçisi! Devemi bağlayarak mı yoksa serbest 
bırakarak mı Allah’a tevekkül edeyim?” Hz. 
Peygamber de: “Deveni bağlayarak tevekkül 
et.” diye buyurdu.

Bu hadise göre, aşağıdakilerden 
hangisinin tevekkül ettiğini söylemesi 
doğru değildir?

A) Gol atmak için gerekli antrenmanları 
yapan sporcunun

B) Bol ürün elde etmek için tarlasının her 
türlü bakımını yapan çiftçinin

C) Sınavda yüksek puan almak için 
çalışan öğrencinin

D) Tedavi olmadan hastalığına şifa 
bekleyen hastanın 

11. Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O 
hayydır, kayyûmdur.
Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.
O’nun izni olmadan katında kim şefaat 
edebilir?
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını 
bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)
O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak 
bilemezler.
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, 
onları koruyup gözetmek kendisine zor 
gelmez.
O, yücedir, büyüktür.

Ayete’l Kürsi’nin anlamında aşağıdaki 
konulardan hangisine değinilmemiştir?

A) İbadetlerin ne şekilde yapılacağı.          

B) Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığı          

C) Allah'ın kullarının yaptığı ve yapacağı 
her şeyi bildiği.

D) Gökleri ve yeri koruyup gözetmenin 
ona güç gelmediği.

13. Aşağıda verilen ayetlerden hangisi 
farklı bir konuyla ilgildir?
A) “ … İyilik ve takva (Allah’a karşı 

gelmekten sakınma) üzere 
yardımlaşın.

(Maide suresi, 2. ayet)
B) “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı 

verin. Kendiniz için her ne iyilik 
işlemiş olursanız, Allah katında onu 
bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün 
yaptıklarınızı görür.”

(Bakara suresi, 110. ayet)
C) “Herhangi birinize ölüm gelip de, “Ey 

Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar 
geciktirsen de sadaka verip iyilerden 
olsam!” demeden önce, size rızık 
olarak verdiğimiz şeylerden Allah 
yolunda harcayın.”

(Münâfikûn suresi, 10. ayet)
D) “…Yiyin, için fakat israf etmeyin. 

Çünkü Allah israf edenleri sevmez.”
(A’râf suresi, 31. ayet)

15. “…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)

Verilen ayette bahsi geçen peygamber 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz Yusuf
B) Hz İsa
C) Hz Şuayb
D) Hz Musa

14. Aşağıda verilen seçeneklerden hangi-
sinde zekât verilen mal oran eşleştiril-
mesinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Altın - %2.5 B) Sığır - 1/40

C) Koyun - 1/40 D) Buğday - 1/10
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16. “Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra 
da harcadıklarının peşinden (bunları) başa 
kakmayan ve gönül incitmeyenlerin, Rab’leri 
katında mükâfatları vardır. Onlar için korku 
yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Güzel 
bir söz ve bağışlama, peşinden gönül kırma 
gelen bir sadakadan daha hayırlıdır… 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 suresi, 262-264. ayetler)

Yukarıda verilen ayette zekât 
ibadetiyle ilgili hangi sorunun cevabı 
açıklanmıştır?

A) Nasıl verilmelidir?
B) Nelerden verilir?
C) Bireysel faydaları nelerdir? 
D) Kimlerin vermesi gerekir?

17. • Zengin ve yoksul arasında köprü vazifesi 
görür.

• İnsanda cimrilik duygusunun oluşmasına 
engel olur.

• Allah’ın bize verdiği nimetlere karşılık bir 
şükür ifadesidir.

Bahsedilen ibadet aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Zekât
B) Hac
C) Namaz
D) Oruç

18. I. Hayvanlardan zekât verilmez.
II. Zekât vermeye yakından uzağa doğru bir 

yol izlemeliyiz.
III. Bütün zekâtlarımızı mutlaka gizlice verme-

liyiz.
Yukarıda zekât ile ilgili verilen bilgiler-
den hangisi veya hangileri yanlıştır?

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

19. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
1. Gördün mü, o hesap ve ceza gününü
yalanlayanı!
2-3. İşte o, yetimi itip kakan, yoksula
yedirmeyi özendirmeyen kimsedir.
4. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,
5. Onlar namazlarını ciddiye almazlar.
6. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar.
7. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.

(Mâûn suresi, 1-7. ayetler)

Aşağıdakilerden hangisi meali verilen 
Mâûn suresinin mesajlarından biri 
değildir?

A) Dinimiz yardımlaşmaya çok önem 
vermektedir.

B) İbadetler sadece Allah rızası için 
yapılmalıdır.

C) Oruç ibadetinin yardımlaşmaya çok 
büyük katkısı vardır.

D) Müslüman imkânı varsa yardım etmeli 
yoksa da en azından yardımlaşmayı 
teşvik etmelidir.
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20. I. Hasan Öğretmenin babası rahatsız olan 
öğrencisinin evine ziyarete gitmesi.

II. Aslıhan’ın yaşlı olduğu için markete 
gidemeyen komşusunun market 
alışverişini yapması.

III. Emrah’ın sokakta kışın üşümekte olan 
hayvanlara barınak yaptırması.

Yukarıdaki davranışlar hangi ibadet 
kapsamında değerlendirilir?
A) Zekât
B) Sadaka
C) Sadaka-i cariye
D) Fıtır sadakası

21. I. Anne - Baba
II. Kardeş

III. Dede - Nine
IV. Hala - Teyze

Numaralanmış kişilerden hangilerine 
zekât verilebilir?
A) I ve III 
B) II ve IV
C) Yalnız II
D) Yalnız IV

22. “Görmedikleri halde 
Rablerinden korkanlar 
için bir bağışlanma ve 
büyük bir mükafat var-
dır.”

(Mülk suresi, 12.ayet)

Zekât

“Müminler birbirlerini 
sevmede, birbirlerine 
merhamet etmede ve 
şefkat göstermede bir 
bedenin organları gibi-
dir. Bedenin bir organı 
rahatsızlandığında di-
ğer organlar da uyku-
suzluk ve yüksek ateşle 
bu acıya ortak olur.”
(Müslim, hadis-i şerif)

Yardımlaşma

“Ey iman edenler Hiçbir 
alışverişin, hiçbir dost-
luğun ve hiçbir şefaatin 
olmadığı kıyamet günü 
gelmeden önce, size 
rızık olarak verdikleri-
mizden Allah yolunda 
harcayın.”

(Bakara suresi, 254. 
ayet)

İnfak

“Allah’a ve Resûlü’ne 
iman edin. Sizi, üzerin-
de tasarrufa yetkili kıl-
dığı şeylerden harcayın. 
Sizden iman edip de 
(Allah rızası için) har-
cayan kimselere büyük 
mükâfat vardır.”

(Hadîd suresi, 7. ayet)

Sadaka

Tabloda verilen ayet-kavram 
eşleştirmelerinden hangisinde hata 
yapılmıştır?
A) Zekat
B) Yardımlaşma
C) İnfak
D) Fitre
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DİN KÜLTÜRÜ VE 
AHLAK BİLGİSİ

1. İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen 25. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’na katılan 197 ülke 
arasında standı bulunan ender ülkelerden biri de Türkiye oldu. ‘‘Harekete Geçme Zamanı’’ sloganıyla başlayan COP25’te 
250 metrekarelik bir stant kuran Türkiye, buzlar arasında eriyen 18 kg ağırlığındaki bir dünya maketi ve 7 kıtanın iklim 
değişikliğinden etkilenme süreçlerini anlatan dijital yazılımlar kullandı. Türkiye bu çalışması ile dünyaya ‘‘Zaman geçiyor, 
iklim değişikliğine karşı harekete geç.’’ mesajını ulaştırmayı arzulamaktadır.

 Söz konusu haber aşağıdaki yasalardan hangisiyle doğrudan ilgilidir?

A) Biyolojik yasalar

B) Toplumsal yasalar

C) Kimyasal yasalar

D) Fiziksel yasalar

2. ●  Hz. Musa Mısır’da doğmuştur.
 ●  Kendisine Tevrat isimli kutsal kitap gönderilmiştir.
 ●  En büyük mücadelesini Nemrut ile yapmıştır.
 ●  Soyu, Hz. İbrahim  soyuna dayanır.
 ●  Rüyaları yorumlama yeteneği verilmiştir.
 ●  Âsası ile  mucizeler göstermiştir.
 ●  Kendisine yardımcı olarak kardeşi İdris verilmiştir.
 ●  Eyke ve Medyen kabilelerine gönderilmiştir.
 ●  Hz. Şuayb’ in kızıyla evlenmiştir.

 Hz. Musa ile ilgili bilgilerden kaç tanesi doğrudur.

A) 3   B) 4   C) 5    D) 6

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Hazırlanmıştır
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3. Küresel ısınmanın etkileri ve iklim değişikliği konusunda proje görevi alan Ahmet Eren internetten şu bilgilere ulaşmıştır: 
Dünya iklim sisteminde değişikliklere neden olan küresel ısınmanın etkileri en yüksek zirvelerden, okyanus derinliklerine, 
ekvatordan kutuplara kadar dünyanın her yerinde hissediliyor. Kutuplardaki buzullar eriyor, deniz suyu seviyesi yükseliyor 
ve kıyı kesimlerde toprak kayıpları artıyor. Küresel ısınmaya bağlı olarak dünyanın bazı bölgelerinde kasırgalar, seller 
ve taşkınların şiddeti ve sıklığı artarken bazı bölgelerde uzun süreli, şiddetli kuraklıklar ve çölleşme etkili oluyor. Kışın 
sıcaklıklar artıyor, ilkbahar erken geliyor, sonbahar gecikiyor, hayvanların göç dönemleri değişiyor, yani iklimler değişiyor. 
İşte bu değişikliklere dayanamayan bitki ve hayvan türleri de ya azalıyor ya da tamamen yok oluyor. Konuyla ilgili Allah 
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: ----

 Ahmet Eren konuyu hangi ayetle tamamlarsa paragrafın anlam bütünlüğü bozulmamış olur?

A) “ Kuşkusuz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde 
seyreden gemilerde aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır.”

(Bakara suresi, 164. ayet)

B)  “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?” 

(Fatır suresi, 44. ayet)

C) “İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde düzen bozuldu. Dönmeleri için Allah, yaptıkları-
nın bazı (kötü) sonuçlarını (dünyada) onlara tattıracaktır.” 

(Rûm suresi, 41. ayet)

D) “Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O’dur. Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. 
Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?” 

(Mülk suresi, 3. ayet)

4. Kader ve evrendeki yasalar dersini işleyen öğretmen; evrendeki her şeyin Allah’ın koyduğu fiziksel,  biyolojik ve toplumsal 
yasalara göre hareket etmekte olduğunu söylemişti.  Öğrencilerinden bazıları bu yasaları akıllarında tutmakta zorlandıkla-
rını dile getirince öğretmen “O zaman unutmamanız için size bir kısaltma söylüyorum.Fener Bahçe Takımı yani baş harf-
leri “F-B-T” Fiziki - Biyolojik - Toplumsal yasalar.” demiş, daha sonra da yasaların tanımlarını yazdırmıştı. Bu yasaların 
tamamına da Sünnetullah veya Adetullah dendiğini eklemişti. Ayetlerden de örnekler vererek konuyu pekiştirmişti.

 Buna göre yasalara verilen ayet örneklerinden hangisi hatalı olmuştur? 

A) Toplumsal Yasalar: “(Öyle) Bir fitneden sakının ki aranızdan yalnız haksızlık edenlere erişmekle kalmaz (hepinize 
erişir)...” 

(Enfal suresi, 25. ayet)

B) Sünnetullah: “Her şeyin kaynağı sadece bizim katımızdadır ve biz her şeyi kusursuzca belirlenmiş bir ölçüye, bir uyu-
ma göre indiririz. 

 (Hicr suresi, 21. ayet)

C) Fiziksel Yasalar: “Geceyi ve gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan O’dur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir.” 

(Enbiya suresi 33. ayet)

D) Biyolojik Yasalar: “Onun varlığının delillerinden biri de denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir.” 

(Şûra suresi, 32.ayet)
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5. Tevbe suresi 60. ayete göre zekat verilecek kimseler şu şekilde açıklanmıştır:

  Zekat Verilecek 
Kimselerden Bazıları 

Düşkünler Yoksullar
Kalbi İslama 
ısındırılmak 
istenenler

(Mükellefe-i 
Kullüp)

 Zekat verilecek kimseler düşünüldüğünde boş bırakılan kutucuğa seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

A) Nisap miktarı mala sahip olanlar

B) Akıllı ve ergenlik çağına gelmiş olanlar

C) Zekat toplamakla görevli kimseler

D) Akraba ve komşular

6. “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……..’’ 

 (A’raf suresi, 85. ayet)

 Verilen ayet ile Hz. Şuayb’ın kavmi “Zarurat-ı Hamse” olarak bilinen temel haklardan hangilerini korumaları konu-
sunda uyarılmışlardır?

A) Dinin ve malın korunması

B) Canın ve malın korunması

C) Canın ve aklın korunması

D) Dinin ve neslin korunması
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7. Zekat hicretin II. yılında farz kılınmıştır. Müslümanların bu ibadeti yerine getirebilmeleri için nisap miktarı mala sahip olma-
ları gerekir. Nisap miktarı mala sahip olmak için çalışmak, üretken olmak temel şarttır. Çünkü zaman ve sağlık dinimizde 
en önemli nimetlerdendir. Zekat ibadetiyle de Müslümanların bireysel anlamda çalışkan olmaları hedeflenirken toplumsal 
anlamda da üretken bir toplum mekanizmasının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Hatta zekat verebilecek duruma gelmek 
için gayret edilmeli, çalışılmalıdır. Zekat müessesesiyle aynı zamanda elde bulunan para, altın, gümüş vb. malların yatırı-
ma dönüştürülmesi de hedeflenmektedir. Böylece üretken ve refah seviyesi yüksek bir toplum oluşturulacaktır.

 Bu metnin başlığı seçeneklerdekilerden hangisi olmalıdır?

A) Zekatın Tarihi Seyri

B) Zekatın Bireysel ve Toplumsal Yönü

C) Zekat Ne Zaman Farz Kılınmıştır?

D) Zekat Nasıl Verilmelidir?

8. Üniversite öğrencisi olan Elif’in kütüphanede ders çalışmaktan gözleri yorulmuştu. Derslerine çalışmış, ayrıca kaç zaman-
dır bulamadığı bir kitaba rastlayınca okuma gereği hissetmişti. Kaldığı öğrenci yurduna da bisikletle gitmeyi planlamıştı. 
Cebinde ise bursundan kalan son harçlık vardı. İçinden “Bursumun yatmasına bir haftacık kaldı.” diyerek yüzünde hafif bir 
tebessüm yavaşça toparlandı. Kütüphanenin kantininden yurtta yemek için bir simit bir de meyve suyu aldı. Yolda bisikle-
tiyle giderken aç olduğunu anladığı birine aldığı simitle meyve suyunu verdi. O gece için belki aç kalacaktı ama aklına şu 
ayet geldi: “----” artık karnı doymasa da içi huzurla doluydu.

 Metnin doğru bir şekilde tamamlanabilmesi için parağraftaki boş bırakılan yere gelebilecek en uygun ayet meali 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Onların mallarında dilencinin ve (iffetinden dolayı durumunu açıklamayan) yoksulun bir hakkı vardır.” 

(Zariyat suresi,  19. ayet)

B) “Ve kendileri ihtiyaç duydukları halde yiyeceklerini, fakire, yetime ve esire ikram ederler.” 

(İnsan suresi, 8. ayet)

C) “Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği yedi başak bitiren, her bir başakta yüz tane bulunan bir tek tanenin 
örneği gibidir. Allah, dilediğine kat kat arttırır. Allah (ihsanı) bol olandır, bilendir.”

 (Bakara suresi, 261. ayet)

D) “Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin dostu ve yardımcısıdırlar. İyiliği emir ve tavsiye eder, kötülüklerin 
önünü almaya çalışırlar.” 

(Tevbe suresi, 71. ayet)
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9. Akar çeşmesinden buz gibi hayır suyu
 Geçer yollarından Allah’ın her kulu
 Yaptırdığı okullarda, okunur Kur’an günler boyu
 Dâru’ş-Şifâ yaptırdığı, hastalar şifa buldu
 Allah rızası için çalıştı bir hayat boyu
 Nasip eyle yüce rabbim, böyle güzel huyluluğu.

 Dizelerde geçen konuyu anlatan kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?

A) Sadaka-i Fıtır

B) Sadaka-i Cariye

C) İnfak

D) Zekat

10. Medyenliler; sapıklık ve isyan yollarına düşmüşler, Allah’a ibadet ve itâati terk etmişlerdi. Putlara ve heykellere tapıyor-
lardı. Medyen’in ticaret yolları üzerinde bulunması sebebiyle halk ticaretle meşguldü. Ancak hile yaygınlaşmış, hilekarlık 
bir sanat hâline gelmişti. Alış için ayrı, satış için ayrı terazi kullanırlardı. Bunun üzerine Allah Medyen halkına Şuayb 
Peygamberi uyarı için gönderdi. Ayetlerde onların şöyle uyarıldıkları belirtilmiştir: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin, sizin 
O’ndan başka ilâhınız yoktur. Size Rabb’inizden açık bir mûcize gelmiştir; artık ölçüyü, tartıyı tam yapın! İnsanların eşya-
larını eksik vermeyin! Islâhından sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın! Eğer inananlar iseniz, bunlar sizin için daha 
hayırlıdır.” (A’raf suresi, 85. ayet)

 Buna göre Şuayb Peygamber’in Medyen halkını aşağıdakilerden hangisi hususunda uyardığı söylenemez?

A) Tüccarlık

B) Fesat

C) Hilekarlık

D) Şirk
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11. “Din gününü (İslam’ı, ahirette ceza ve mükâfatı) yalanlayan kişiyi gördün mü? İşte o, yetimi itip kakar. Yoksulu (ihtiyaç 
sahibini) doyurmaya teşvik etmez. Vay o namaz kılanların haline! İşte onlar namazlarında gafildirler (namaza önem ver-
mezler). Onlar gösteriş (için ibadet) yaparlar. Ve onlar en küçük bir yardıma bile engel olurlar.” 

                  (Mâun suresi) 
 Bu surede aşağıdaki kavramlardan hangisi eleştirilmektedir?

A) Riya

B) Sadaka

C) Zekat

D) İnfak

12. İnsan doğuştan yüce bir varlığa inanma ihtiyacı ile doğar. Bu da beraberinde bir takım manevi gereksinimlerin nereden 
tatmin olunacağı sorusunu akıllara getirir. Maddi olarak istediği kadar serveti, şöhreti, makamı, saltanatı olsa da insanın 
iç huzuru yoksa bunların hiçbir kıymeti yoktur. Örneğin; insanların karşılaştığı yalnızlık, çaresizlik, korku, üzüntü, hastalık, 
musibet ve felaketlere maddi imkânlar belli bir oranda çare olabilir. Oysa ona ümit, teselli ve güven sağlayan en önemli 
sığınak dindir. Diğer bir deyişle dinin de kaynağı Allah’ tır. Allah dünyanın bir imtihan yeri olduğunu tüm inananlara bildirmiş 
ve karşılaştıkları olumsuz olaylar karşısında sabretmelerini istemiştir. Bununla ilgili Ayet-i Kerime’de Allah şöyle buyurmuş-
tur: “----”

 Paragrafın akışına uygun olarak verilen boşluğa aşağıdaki ayetlerden hangisi getirilmelidir?

A) “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri 
müjdele!”  

(Bakara suresi, 155. ayet)

B) “Allah’ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah’a karşı gelmekten 
sakının.” 

(Mâide suresi, 88. ayet) 

C) “Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? Sonra onu belli bir süreye kadar sağlam bir yerde tuttuk. Sonra da ona ölçülü 
bir biçim verdik...” 

(Mürselât suresi, 20-23. ayet)

D) “Gökleri yedi kat yaratan O’dur. Rahman’ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin.” 

(Mülk suresi, 3. ayet)
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13.

 Yeni tip Coronavirus (Covid 19) sebebiyle mağdur olan vatandaşlara, cami görevlileri ve cemaati tarafından  başlatılan 
yardım kampanyası büyük ilgi gördü.

 Başta sadece rafların bir kısmının temel gıda malzemeleri ile doldurulup ihtiyaç sahiplerine ikram edildiği camide, projenin 
destek bulmasıyla birlikte her geçen gün daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılmaya başlandı.

 Yağ, un, pirinç, salça, makarna, mama, bebe bisküvisi gibi birçok farklı gıda ürünü ve temizlik malzemesinin bulunduğu 
camide, gıdalar her gün özenle raflara diziliyor. İsim ve telefon numaraları alınarak listeye eklenen ihtiyaç sahipleri sıraya 
konularak her gün bir kısmı camiye davet edilerek ihtiyaçları karşılanıyor.

 Söz konusu haberi sloganlaştıran Elif Sena dinin insan hayatına etkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine yer vermez? 

A) Veren el alan elden üstündür. 

B) Az veren candan, çok veren maldan.

C) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

D) El elden üstündür.

14.   

 Verilen görsel aşağıdakilerden hangisi ile doğrudan ilişkilendirilemez?

A) Canın korunması

B) Tedbir almanın önemi

C) Salgınla mücadele yöntemleri

D) Salgının ekonomiye etkisi
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1. Hz. Peygamber, bir yolculuktan dönerken arkadaşlarıyla sohbet eder. Cabir’de orada bulunan sahabelerden biridir. 
Bakmakla yükümlü olduğu kişilerin çokluğundan dolayı maddi sıkıntı içinde olduğundan bahseder. Hz. Peygamber 
de ona ne kadar malı olduğunu sorar. Cabir’de bir devesinin olduğunu söyler. Bunun üzerine Hz. Peygamber ondan 
devesini kendisine satmasını ister. Uzun bir pazarlıktan sonra, yolculuk bitince teslim etmek şartıyla deveyi satın alır.  
Cabir, Medine’ye ulaştıklarında deveyi teslim etmek üzere Hz. Peygamber’in yanına gider. Devenin ücretini alır ancak bir 
sürprizle karşılaşır.  Hz. Peygamber deveyi kendisine hediye eder.

Hz. Peygamber’in bu davranışı, aşağıdaki kavramlardan hangisinin kapsamında değerlendirilir?

A) Zekât B) Fıtır sadakası  C) İnfak D) Sadaka-i cariye

2.    

Verilen afişin teması İslam’ın korunmasını istediği temel haklardan hangisiyle ilgilidir?

A) Can B) Akıl C) Nesil D) Mal

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Soruları

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Hazırlanmıştır
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3. Tabloda Kader ve Kaza konusu ile ilgili örnekler verilmek istenmiştir.

KADER KAZA

I. Isınan hava yükselir. Havadaki nem %100’e ulaşınca yağmur yağar.

II. Su 100 derecede kaynar. Bugün Erzurum’un havası oldukça soğuk.

III. Deprem durduğunda dışarı çıktık. Ali ile Ayşe pazar günü evlendiler.

IV. Her şey bir ölçüye göre yaratılmıştır. Depremde yan binamız hasar gördü.

 Buna göre verilen örneklerden hangisi yanlıştır?

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

4. Hz. Osman kıtlığın yaşandığı bir dönemde erzak yüklü devesiyle birlikte Medine’ye gelir. Bunu gören Medineli esnaflar, 
Hz. Osman’ın yanına gelerek ürünlerden satın almak ister. Kendisine sunulan teklifleri az bulan Hz. Osman, ürünlerine 
daha fazla verenlerin olduğunu söyler. Bu durumu hayretle karşılayan esnaflar, Hz. Ebu Bekir’e haber verirler.  
Hz. Ebu Bekir bir yanlış anlaşılmanın olabileceğini düşünerek, esnaflarla beraber oraya gider. Hz. Osman, esnafların 
ürünlerine 7 dirhem verdiğini, ancak kendisinin her bir iyiliğe 700’e kadar mükâfat veren birine vermek istediğini söyler. Hz. 
Ebu Bekir durumu anlar, orada bulunanlar hala bir şey anlamazlar. Hz. Osman, Allah’ın her bir iyiliğe karşılık 700’e kadar 
sevap verebileceğini, bu yüzden mallarını parayla değil, ihtiyaç sahibi olan her Müslümana ücretsiz olarak dağıtacağını 
söyler.

Buna göre Hz. Osman’ın vermek istediği mesajı en iyi ifade eden ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Hâlbuki onlara, Allah’a kulluk etmeleri, Hanîfler olarak ona yürekten inanıp boyun eğmeleri, namaz kılmaları ve zekât 
vermeleri emredilmişti. Doğru din de işte budur.”

           (Beyyine suresi, 5. ayet)

B) “Sadaka veren erkeklere ve sadaka veren kadınlara ve Allah’a güzel bir ödünç verenlere, verdiklerinin karşılığı kat kat 
ödenir ve onlara değerli bir mükâfat vardır.”

           (Hâdid suresi 18. ayet)

C) “Onlar öyle kimselerdir ki, kendilerine bir yerde egemenlik versek, namazı kılarlar, zekâtı verirler, iyiliği emrederler ve 
kötülükten alıkoymaya çalışırlar. İşlerin sonu Allah’a varır.”

           (Hac suresi, 41. ayet)

D) “Ama tövbe ederlerse ve namazlarını kılıp zekâtlarını verirlerse, artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilmek isteyenler 
için ayetlerimizi ayrıntılarıyla açıklıyoruz.”

           (Tevbe suresi, 11. ayet)
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5. Koronavirüs, hasta bireylerin öksürmeleri sırasında ortama saçılan damlacıkların başkaları tarafından solunması ile 
bulaşan bir virüstür. Bu nedenle kirlenmiş yüzeylere dokunduktan sonra elleri yıkamadan yüz, göz, burun veya ağıza 
götürülmemesi gerekir. Eller sık sık yıkanmalı, sosyal mesafeye uyulmalı, dışarı çıkıldığında maske takılmalı, insanlarla 
temas kurmaktan kaçınılmalıdır. Hiçbir önlem almadan, “Allah’ın dediği olur diyerek.” sokağa çıkmak, “Ne yapayım 
kaderimde bu virüsten ölmek varsa zaten ölürüm.” diyerek tedbirsizlik yapmak insanı sorumluluktan kurtarmaz. Akıllı, irade 
sahibi insan, aldığı kararların mesuliyetini üstlenmek zorundadır. Dolayısıyla önce elden gelen tüm gayret gösterilmeli 
ardından takdir Allah’a bırakılmalıdır.

Bu metinde aşağıdaki konuların hangisine değinilmemiştir?

A) Tevekkül etmenin insana sağladığı faydalara

B) Tevekkül inancının nasıl olması gerektiğine 

C) İnsanın sorumlu bir varlık olduğuna 

D) Toplumda yaygın olan yanlış anlayışlara
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1. Milyonlarca hayvan türünden sadece arı bile 
kâinattaki mükemmel işleyişe örnek olarak yeter. 
Kilometrelerce uzaktan çiçek çiçek dolaşarak 
kovanına çiçek özü getiren arılar, aralarında iş 
bölümü yaparak çalışır. Kovan içindeki nem dengesini 
sabit tutmak, birbirlerine yol tarif etmek ve yön tayin 
edebilmek gibi birçok özelliğe sahiptir. Arılara bu 
özellikler Allah tarafından bahşedilmiştir. Bu durum, 
“bal arısı” anlamına gelen Nahl suresinde şöyle 
vurgulanmaktadır: “Rabbin bal arısına: ‘Dağlarda, 
ağaçlarda ve hazırlanmış kovanlarda yuva edin; sonra 
her çeşit üründen ye; sonra da Rabbinin işlemen için 
gösterdiği yollardan yürü.’ diye vahyetti. Karınlarından 
insanlara şifa olan çeşitli renklerde bal çıkar. Düşünen 
bir millet için bunda ibret vardır.” (Nahl suresi, 68-69. 
ayetler)

Verilen metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Allah, kâinatı ve canlıları belli bir amaç ve denge 
içinde yaratmıştır.

B) Bal arıları, farklı çiçeklerden topladığı nektarı bala 
dönüştürür.

C) Nahl suresi, anlattığı konudan dolayı bal arısı 
anlamına gelir.

D) Bal arıları yön bulmak ve yol tarif etmek gibi birçok 
özelliğe sahiptir.

2. İnsanlık tarihi incelendiğinde, her dönemde din 
gerçeği ile karşılaşılır. Arkeolojik kalıntılarda, tarihî 
kaynaklarda ve toplumların kültürlerinde dinî motiflerin 
varlığı yoğun olarak görülür. Maddi yönüyle beslenme, 
giyinme ve barınma gibi ihtiyaçları olan insanın; 
manevi açıdan güvenme, bağlanma ve inanma gibi 
ihtiyaçları vardır. İnsanın biyolojik ihtiyaçları nasıl 
doğuştan geliyorsa manevi ihtiyaçları da doğuştandır. 
Bu yönüyle insandaki inanma ihtiyacı fıtridir. İnsanda 
her zaman yüce ve güçlü bir varlığa güvenme, ona 
sığınma ve ondan yardım isteme eğilimi vardır. 
İnsanın bu isteklerini en güzel şekilde karşılayan ise 
dindir.

Paragraf için en uygun başlık aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İnsan ve İnsanlık Tarihi

B) Kültür ve Dinî Motifler

C) İnsanın İnanma İhtiyacı ve Din

D) İnsanın Beslenme İhtiyacı

3. Kişinin sorumluluk alanına giren hususlar cüz’î irade 
olarak bilinir. Öte yandan insanın iradesinin dışında 
olan hususlar da vardır. Bu alana ise küllî irade denir.

Buna göre insan davranışlarından seçime dayalı 
olanlar arasında hangisi yer alır?

A) Nefes alıp vermek

B) Kalbin çalışması

C) Göz ve ten rengi

D) Yazı yazmak

4. Evrendeki hiçbir varlık sonsuz değildir. Baharda açan 
bir yaprak, sonbaharda sararır ve toprağa düşer. 
Hayvanlar içerisinde en uzun yaşayan kaplumbağalar 
bile en nihayetinde bir gün sona ulaşırlar. Bir bebek; 
doğar, çocuk olur, genç olur, derken yaşlılık gelir ve 
ömrü bir gün son bulur. İşte bu gerçek Kur’an’da şöyle 
vurgulanmıştır: “Biz; gökleri, yeri ve ikisi arasında 
bulunanları hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir 
ecel için yarattık...” (Ahkâf suresi, 3. ayet)

Bu parçada kader ile ilgili aşağıdaki kavramlardan 
hangisine değinilmiştir?

A) Ecel ve ömür

B) Hayır ve şer

C) Hastalık ve sağlık

D) Başarı ve başarısızlık

5. Tevekkül, her şeyden önce kulun Allah’a olan derin 
inanç ve güveninin bir ifadesidir. Allah’a tevekkül 
eden kul, bir işi başarmak için sahip olduğu imkân ve 
fırsatları Allah’ın bahşettiğine ve bunların kullanılması 
için yaratıldığına inanır.

Buna göre tevekkül hakkında aşağıda verilen 
örneklerden hangisi yanlıştır?

A) Öğrenci sınav için gerekli hazırlıkları yapar, 
başarılı olmak için dua eder.

B) Çiftçi zamanında tarlasını sürüp ekime hazırlar, 
sonrasında Allah’a tevekkül eder.

C) İş adamı kaliteli ürün imal eder, satışlarının 
bereketli olması için Allah’a dua eder.

D) Hasta olan kişi, gerekli tedbirleri almadan 
hastalığının geçmesini bekler.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Soruları

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Hazırlanmıştır
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6. Hz. Musa’nın hayatı dikkate alındığında aşağıdaki 
bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Firavun’un sarayında yaşayan Hz. Musa, 
annesinin yanında güven içinde büyüdü.

B) Allah, Hz. Musa’yı asa mucizesi ile destekledi.

C) Hz. Musa’nın peşine düşen Firavun, ordusuyla 
birlikte denizi geçerek onları kuşatmaya aldı.

D) Hz. Musa ve kardeşi Hz. Harun, Firavun’a karşı 
hak mücadelesi verdi.

7. İnsan doğumundan ölümüne kadar hayatını 
yardımlaşma sayesinde sürdürebilir. Toplumda herkes 
bir diğerine muhtaçtır. İhtiyaçlarımızı ancak başkalarının 
yardımıyla karşılayabiliriz. Bu konuda Hz. Peygamber 
şöyle buyurmuştur: “Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. 
Ona zulmetmez. Onu düşman eline bırakmaz. Her 
kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah 
da onun ihtiyacını giderir. Her kim bir Müslüman’ın 
bir sıkıntısını giderirse Allah da onun kıyamet 
sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Her kim dünyada, 
bir Müslüman’ın (ayıbını) örterse Allah da kıyamet günü 
onun (ayıbını) örter.”

Bu metinde aşağıdakilerden hangisine 
değinilmemiştir?

A) Toplumda yaşayan herkes, birçok konuda 
başkasına ihtiyaç duyar.

B) Allah, kusurları örten kimseyi ahirette cennetle 
ödüllendirir.

C) Allah, dünyada insanların yardımına koşanın 
ahirette yardımına koşar.

D) Müslüman kimse, başkasının ihtiyacını gidermek 
için gayret eder.

8. “Sadakalar (zekâtlar) Allah’tan bir farz olarak ancak 
yoksullara, düşkünlere, (zekât toplayan) memurlara, 
gönülleri (İslâm’a) ısındırılacak olanlara, (hürriyetlerini 
satın almaya çalışan) kölelere, borçlulara, Allah 
yolunda olanlara, yolda kalanlara mahsustur. Allah 
pek iyi bilendir, hikmet sahibidir.”

(Tevbe suresi, 60. ayet)

Verilen ayet dikkate alındığında zekât ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) İslam’ın yayılmasında etkili bir ibadettir.

B) Malın bereketlenmesini sağlar.

C) Allah’ın inananlara kesin bir emridir.

D) Toplumun dayanışma ruhunu canlı tutar.

9. Sadaka-i cariye, insanın ölümünden sonra sevabı 
devam eden sadakadır. Etkisi devam eden kalıcı hayır 
işleri, öldükten sonra bu hayırları yapan kimselere sevap 
kazandırırlar. Hz. Peygamber “İnsan ölünce üç şey 
dışında ameli kesilir: Sadaka-i cariye (faydası kesintisiz 
sürüp giden sadaka), kendisinden faydalanılan ilim ve 
kendisine dua eden hayırlı evlat.” buyurmuştur.

Hadiste belirtilen sadaka-i cariye arasında hangisi 
yer almaz?

A) Okul, hastane, cami gibi kurumların yapılması

B) Çeşme, yol, köprü gibi eserlerin inşa edilmesi

C) Bir yerde çalışarak günlük ihtiyaçların sağlanması

D) Yabani ağaçların aşılanması, meyve ağaçlarının 
dikilmesi

10. “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)
Maûn suresinde aşağıdaki insan tiplemelerinden 
hangisine değinilmemiştir?

A) İbadetlerinde riyakarca tutum sergileyen

B) İnsanları arkalarından çekiştiren

C) Muhtaçları gözetmeyen

D) Ahireti inkar eden
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Soruları

1. “O, geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler.’’
                                                                                                 (Enbiya suresi, 33. ayet)

“Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan Allah’tır.’’
                                                                                                    (Yûnus suresi, 6. ayet)

“Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de (faydalanmanız için) onu yeryüzünde tuttuk.’’
                                                                                            (Mü’minûn suresi, 18. ayet)

Bu ayetlerde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah’ın insanı bir amaç için yarattığı
B) Allah’ın yaratmasında belli bir ölçü ve düzen olduğu.
C) Yaratılan her şeyin insanlığın hizmetine sunulduğu.
D) Kâinatta var olan her şeyin bir yaratıcı tarafından inşa edildiği.

2. İslam dini, insanın ruh ve beden sağlığının korunmasına büyük önem verir. Bedenimiz ve sağlığımız, Allah’ın bize verdi-
ği değer biçilemez bir emanettir. Bunun için İslam’da, insanın kendini hastalıklardan koruması dinî bir görev sayılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi metindeki bilgi doğrultusunda yaşantısını düzenleyen bir kişinin tutum ve davranışı 
olamaz?

A) Tedavi olmayı reddederek hastalığın kendiğiliğinden geçmesini beklemek.
B) Kişisel bakım ve hijyene dikkat etmek.
C) Doktorun verdiği talimatlar doğrultusunda hareket etmek.
D) Hastalığı insanlara bulaştırmamak için sosyal mesafeyi korumak.

3. Hz. Peygamber ile bir sahabe arasında geçen konuşmada sahabenin, “Ey Allah’ın Resulü! Devemi bağlayıp da mı 
Allah’a tevekkül edeydim yoksa bağlamadan mı tevekkül edeyim?” sorusu üzerine Hz. Peygamber şöyle buyurur: 
“Önce onu bağla, sonra Allah’a tevekkül et!’’ 

Bu hadise göre aşağıdakilerden hangisi tevekküle örnek olarak verilebilir?

A) Hava soğuk iken giyimine dikkat etmeden Allah’a hasta olmamak için duada bulunmak.
B) Çalışıp emek vermeden Allah’tan başarı, rızık dilemek.
C) Hastalıkların yaygın ve bulaşıcı olduğu bir yerde tedbir almadan Allah’tan şifa dilemek.
D) Dersine günlük olarak çalışıp başarı için duada bulunmak.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Hazırlanmıştır
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4. Aşağıdakilerden hangisi Ayete’l Kürsi’de Allah ile ilgili olarak geçen konulardan biri değildir?

A) Canlı ve diri olduğu.
B) Göklerdeki ve yerdeki bütün evrene hükmettiği.
C) Her canlı için bir ömür tayin ettiği.
D) Kendisinden başka ilah bulunmadığı.

5. Hz. Peygamber, Ebu Huzame isminde bir sahabenin, “Biz hastalıklardan korunuyoruz, dua ediyoruz ve tedavi oluyoruz. 
Bunlar kaderi değiştirir mi?’’ sorusuna, “Korunma, dua ve tedavi de kaderdir.’’ diye cevap verdi.

Bu diyalogdan çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dua tek başına bir korunma yöntemidir.
B) Musibetlere karşı önlem almak kadere karşı gelmektir.
C) Önce tedbir alınmalı sonra dua ve tevekkül edilmelidir.
D) Kadere razı olmak gerekir.

7. Aşağıdakilerden hangisi zekât ve sadaka ibadetlerinin toplumsal yönlerinden biri değildir?

A) İnsanlar arasında sevgi bağını güçlendirir.
B) Yardımlaşma ve dayanışmayı arttırır.
C) Toplumda eşitlik ve adaletin oluşmasına katkı sağlar.
D) Malı bereketlendirir.

6. Dinen zengin olan bir Müslüman’ın, ibadet niyetiyle her yıl malının ve parasının belli bir miktarını yoksul Müslümanlar 
başta olmak üzere Kur’ân-ı Kerim’de belirlenen yerlere verilmesi demektir.

Parçada tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadaka
B) Zekât 
C) Kurban 
D) Oruç
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8. Din ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Allah tarafından gönderilmiştir.
B) Baskı ve zorlama ile kabul ettirilir.
C) İnsanlara aralarından seçilen peygamberler ulaştırmıştır.
D) Akıl sahibi insanlara hitap eder.

9. “...servet içinizden sadece zenginler arasında dönüp dolaşan bir şey olmasın diye böyle hükmedilmiştir...” 
                                                                                                                                (Haşr suresi, 7. ayet)

Verilen ayet, İslâm dininin korunmasını istediği aşağıdaki temel değerlerden hangisiyle ilişkilidir?

A) Can
B) Nesil 
C) Akıl 
D) Mal

10. Aşağıdakilerden hangisi evrendeki ölçü ve düzene örnek değildir?

A) Gece ve gündüzün arka arkaya gelmesi
B) Dünyanın güneş etrafındaki dönüşünü aynı sürede tamamlaması
C) Öğrencilerin her gün aynı saatte okula gitmesi
D) Mevsimlerin aynı sırayla gelmesi
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