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DİN KÜLTÜRÜ VE  
AHLAK BİLGİSİ

•  Bu sınav, 2015 - 2016 Eğitim - Öğretim Yılı “Destekleme ve Yetiştirme Kursları”ndaki öğrencile-
rin kavrama düzeylerini ölçmek amacıyla hazırlanan “Değerlendirme Sınavı”dır.

• Sorular, 2015 - 2016 Eğitim - Öğretim Programları dikkate alınarak oluşturulmuştur.





Ö
LÇ

M
E

, D
E

Ğ
E

R
LE

N
D

İR
M

E
 V

E
 S

IN
AV

 H
İZ

M
E

TL
E

R
İ G

E
N

E
L 

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

3

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

SINIF

5.

1.  Dua isteklerimizi Allah’a iletmektir. Sevincimizi üzüntümü-
zü yaratıcımızla paylaşmanın bir yoludur. Allah’la iletişim 
kurmak ona sığınmaktır. Allah’tan yardım ve yaptığımız 
hatalardan dolayı af dilemektir.

Buna göre dua için aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?

A) Dua istekleri Allah’a iletmektir.
B) Dua her isteğin Allah tarafından kesinlikle kabul edil-

mesidir.
C) Dua yapılan hatalardan dolayı af dilemektir.
D) Dua Allah’la iletişim kurmaktır.

2.  I.   Minber: Cami ve mescitlerde Kâbe yönünü göste-
ren oyuk ve girintili kısımdır. İmam cemaate namaz 
kıldırırken burada durur.

II.  Mihrab: Merdivenle çıkılan yüksekçe bir yerdir. 
Cuma ve bayram namazlarında din görevlisi buraya 
çıkar buradan hutbe okur.

III. Vaaz Kürsüsü: Dini konularda Müslümanları bilgi-
lendirmek için öğüt verilen yüksekçe yerdir. 

IV. Şadırvan: Genellikle camilerin ön avlusunda bulu-
nan Müslümanların abdest aldıkları yapılara verilen 
isimdir.

Yukarıdaki eşleştirmelerin doğru olabilmesi için 
hangi numaraların yer değiştirmesi gerekir?

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

3.                                                                                                   

1)  Savaştan sağ olarak dönen kimse
2)  Bir milletin, belli bir topluluğun veya bir kuruluşun sim-

gesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, 
genellikle dikdörtgen biçiminde kumaş, sancak   

 3)  Kutsal sayılan toprak parçası 
 4)  Allah uğruna ölmek. 
Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde ta-
mamlandığında, III numaralı alana aşağıdakilerden 
hangisi gelmelidir? 

A) Ülke B) Şehir C) Vatan       D) İlçe

4.   • Namaz mü’minlere belirli vakitlere bağlı olarak farz 
kılınmıştır.’ (Nisa, 103)

• Namaz dinin direği mü’minin miracıdır. (Allah katına 
yükselişidir.) (Tirmizi, İman 8)

Bu ayet ve hadisi şeriften namazla ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi çıkartılamaz?

A) Namaz kılma konusunda mü’minler serbest bırakıl-
mışlardır.

B) Namazın belirli vakitleri vardır.
C) Namaz İslam dininin en temel ibadetlerindendir.
D) Namaz, kulu Allah’a yaklaştıran bir ibadettir.
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SINIF

5.

5.   • Yer çekimi daha zayıf olsaydı dünya atmosferi çok 
fazla su kaybeder, canlılık mümkün olmazdı.

• Eğer güneşe olan uzaklık fazla olsaydı gezegen çok 
soğur, atmosferdeki su dengesi olumsuz etkilenir ve 
dünya buzul çağına girerdi.

• Atmosferdeki karbondioksit ve su oranı dengede 
olmasaydı atmosfer ya çok fazla ısınır ya da ısısı 
düşerdi.

Bu açıklamalar aşağıdaki ayetlerin hangisiyle ilişki-
lendirilebilir?

A) İşte bunların karşılığı, Rablerinden bağışlanma ve 
içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cen-
netlerdir. (Böyle) Yapıp-edenlere ne güzel bir karşı-
lık (ecir var). (Ali İmran Suresi, 136. ayet)

B) O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman’ın 
yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere 
daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) görüyor mu-
sun? ( Mülk suresi, 3. ayet)

C) İman edip salih amellerde bulunanlar ve ‘Rablerine 
kalpleri tatmin bulmuş olarak bağlananlar’, işte bun-
lar da cennetin halkıdırlar. Onda süresiz kalacaklar-
dır. (Hud Suresi, 23. ayet)

D) Allah, mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara içinde 
ebedi kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennet-
ler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vadet-
miştir. Allah’tan olan hoşnutluk ise en büyüktür. İşte 
büyük kurtuluş ve mutluluk budur.  
(Tövbe Suresi, 72. ayet)

6.   
 
 
 
 

  
Ahmet’e bu şekilde seslenmiş olan Ahmet’in anne-
si cümlenin sonunda hangi ayeti okumuş olabilir?

A) Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve rükû eden-
lerle birlikte siz de rüku edin. (Bakara Suresi, 43)

B) Ey iman edenler, sabırla ve namazla yardım dileyin. 
Gerçekten Allah, sabredenlerle beraberdir.  
(Bakara Suresi, 153)

C) Namazları ve orta namazını (üstlerine düşerek, titiz-
lik göstererek) koruyun ve Allah’a gönülden boyun 
eğiciler olarak (namaza) durun.  
(Bakara Suresi, 238)

D) Ey Âdemoğulları, …Yiyin, için ve israf etmeyin. 
Çünkü O, israf edenleri sevmez. (Araf Suresi, 31)

7.  ‘‘Sizin en hayırlınız, ailesi için hayırlı olandır. Bana ge-
lince ben aileme karşı en hayırlı olanınızım.’’

Hz Muhammed (s.a.v)’in aşağıdaki davranışların-
dan hangisi bu hadise örnek gösterilemez?

A) Hz. Muhammed Hz. Fatıma’yı ayağa kalkarak karşı-
lar hoş geldin kızım diyerek öper yanına oturturdu.

B) Hz. Peygamber geceleri çok ibadet eder ve Kur’an 
okurdu. 

C) Hz. Muhammed evin temizliğinde eşine yardımcı 
olurdu.

D) Hz. Peygamber çocuklarını kucağına alır, onları 
öper severdi.

8.  I-   Allahümme salli 

II-  ve alâ âli Muhammed 

III- alâ Muhammedin 

IV- Kema salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm

VI- İnneke hamîdün mecîd.
Salavat duasını doğru bir şekilde sıraladığımızda 
hangi numaraların yer değiştirmesi gerekir?

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

9.  Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin hayatın-
daki örnek davranışlardan biri olamaz?

A) Akrabalık ve komşuluk ilişkilerine önem verilirdi.
B) Sevinçler ve sıkıntılar paylaşılırdı.
C) Her gün değişik ve pahalı kıyafetler giyilirdi.
D) Misafire cömert davranılırdı.

 

Allah
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SINIF

5.

10.  Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin 
farklı fikirlere değer verdiğinin bir göstergesi ola-
maz?

A) Savaştan sonra esirlere yapılacak muamelenin nasıl 
olması gerektiği ile ilgili ashabıyla istişare yapmış, 
Hz. Ebubekir’in görüşü benimsenerek esirler fidye 
karşılığı serbest bırakılmıştır.

B) Bedir savaşında Hubab El Münzir’in görüşüne uya-
rak ordunun yerini değiştirmiştir.

C) Hendek savaşında Selman-ı Farisi’nin teklifi olan 
Medine’nin etrafına hendek kazılması teklifini kabul 
etmiş ve savunma buna göre yapılmıştır.

D) Her savaş dönüşü camide namaz kılıp Hz. Fatıma’yı 
ziyaret etmiştir.

11.  Ebrehe komutasında Kâbe’yi yıkmaya gelen fil or-
dusunun Allah tarafından gönderilen kuşlarla nasıl 
hezimete uğratıldığını anlatan süre aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Nas B) Felak C) Fil     D) Hümeze

12.  Kur’an-ı Kerim için aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?

A) Kur’an iman, ibadet ve ahlakla ilgili ilkeler ve öğüt-
lerden bahseder.

B) Peygamberlerin ve geçmiş milletlerin kıssalarından 
bahseder.

C) Gönderilen bütün peygamberlerin hayatlarından 
bahseder. 

D) İnsanın Allah’la nasıl ilişki kuracağından bahseder.

13.  “Öyleyse (yalnızca) Beni anın, Ben de sizi anayım ve 
(yalnızca) Bana şükredin ve (sakın) nankörlük etme-
yin.” (Bakara Suresi, 152. ayet) 

Bu ayet Kur’an’da açıklanan aşağıdaki ilişkilerden 
hangisiyle ilgilidir?

A) Allah-insan
B) İnsan-insan
C) Allah-evren
D) İnsan evren

14.  Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın tavsiye ettiği ah-
laki ilkeler arasında yer almaz?

A) Alçakgönüllü olmak
B) Adaletli olmak
C) Şükredici olmak
D) Kibirli olmak

15.  Aşağıdakilerden hangisi dini gün ve gecelerden 
biri değildir?

A) Ramazan bayramı
B) Kurban bayramı
C) Cumhuriyet bayramı
D) Kadir gecesi
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SINIF

5.

16.  Bayram günleri insanların mutlu olduğu, üzüntü ve sı-
kıntıların yerini huzur ve sevincin aldığı, mutlulukların 
paylaşıldığı günlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi özellikle bayram günlerin-
de yapılan davranışlardan biri olamaz?

A) Yaşlıların ziyaret edilmesi
B) Çocukların sevindirilmesi
C) Dargın olanların barıştırılması
D) Hastaların hastaneye götürülmesi 

17.  I-   Ettehiyyâtü lillâhi  vesselavâtü vettayibât.
II-  ve rahmetüllahi ve berakâtühü
III- Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü 
IV- esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.
V-  Eşhedü en lâ ilâhe illâllah 
VI- ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve 

Rasülüh.
Tahiyyat duasının sıralaması hangi seçenekte doğ-
ru olarak verilmiştir?

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

18.  İçerisinde Kadir gecesini barındıran, Allah’ın af 
kapılarını sonuna kadar açtığı ve on bir ayın sultanı 
olarak bilinen ay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Recep
B) Şaban
C) Muharrem
D) Ramazan

19.  Allah Resulü (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Müslüman 
müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve onu tehli-
keye atmaz. Her kim bir kardeşinin ihtiyacını giderirse, 
Allah da onun ihtiyacını giderir. Her kim bir müslümanın 
sıkıntısını giderirse, Allah da o kimseden kıyamet gü-
nünün sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Her kim bir 
müslümanın kusurunu örterse, Allah da Kıyamet günün-
de onun kusurunu örter.” (Müslim, 4677)

Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisi bu ayet-
ten çıkarılamaz?

A) Zor durumdaki insanlara yardım etmek
B) Hata yapanları hemen cezalandırmak 
C) Derdi olanların derdiyle ilgilenmek
D) Maddi sıkıntı çekenlere borç vermek

20.  Âmâ bir sahabe olan Itban b. Malik Allah Rasûlü 
(s.a.v)’ne gelerek “Ey Allah’ın Rasûlü! Benim göz-
lerim iyi görmüyor. Evimle kabilem arasındaki nehir, 
yağmur yağdığında taşıyor ve geçmem zor oluyor. 
Evime gelir bir yerinde namaz kılarsan orayı mescit 
edineceğim’ der. Bunun üzerine Allah Rasûlü, onun 
evine gidip orada namaz kılacağına söz verir ve er-
tesi sabah güneş doğup yükseldikten sonra berabe-
rinde Hz. Ebû Bekir ile Itban’ın evine gider.  Eve gir-
diğinde ‘Evinin neresinde namaz kılmamı istersin?’ 
buyurur. O da Allah Rasûlü (s.a.v)’nün namaz kılma-
sını istediği yeri gösterir. Rasûlullah namaza durur, 
arkasındakiler de ona uyarak namaz kılarlar.”   
(Buhari, Teheccüd, 36)

Peygamberimizin bu davranışından hareketle engel-
liler hakkında aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Engellileri toplumsal hayattan uzaklaştırmalıyız.
B) Onların sıkıntılarını çözmeye çalışmalıyız.
C) Onları toplumun parçası kabul etmeliyiz. 
D) Onlara yardımcı olmalıyız.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

 1. Sınav kimlik bilgilerinizin doğruluğundan emin olunuz.

 2. Sınav başladıktan sonra çevrenizdekilerle konuşmayınız.

 3. Soruları cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

 4. Cevaplarınızı cevap anahtarındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak uygun bölüme 

kodlayınız.

 5. Değiştirmek istediğiniz cevabı cevap anahtarına kodladığınızdan emin olunuz.

 6. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçi-

niz. Zaman kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.

 7. Sınav puanınızın hesaplanmasında sadece doğru cevaplarınız dikkate alınacaktır.

 8. Cevap anahtarınızı sınav süresince başkalarının göremeyeceği şekilde önünüzde bu-

lundurunuz.

 9. Sınav sırasında sözlük, hesap makinası, cep telefonu ve bilgisayarınızın bu özelliklerini 

kullanmayınız.

10. Sınav süresince yerinizden ayrılmayınız.

 
Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının 
Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni 
olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla 
çoğaltılması, yayımlanması ve başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, 
doğabilecek hukukî sorumluluğu ve sınavın hazırlanmasındaki malî yükümlülüğü peşinen 
kabullenmiş sayılır.


