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ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturmanız gerektiğinden
durumunuzu kontrol ediniz.
2. Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 20, sınav süreniz 40 dakikadır.
3. Sınav süresince dışarı çıkılmayacaktır.
4. Sınav sırasında sözlük, hesap makinesi, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat veya
çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo ve bilgisayar özelliği bulunan elektronik cihazları yanınızda
bulundurmanız hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
5. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde
dışarı çıkarmayınız.
6. Cevap kâğıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde bulundurunuz.
7. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, kopya tespiti veya başka adayın sınav evrakını kullanmanız
durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı silinmeyen bir kalemle
imzalayınız.
2. Cevap kâğıdındaki bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa sınav
görevlilerinin temin edeceği yedek cevap kâğıdına kimliğinizle ilgili bilgileri açıklamalar doğrultusunda
yazınız ve kodlayınız.
3. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.
4.   Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
5.   Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı yapmadığınız veya yanlış
yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi doğru yapılamayacaktır.
6.   Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan
kodlayınız.
7.   Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
8.   Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları
çözümleriniz için kullanabilirsiniz.
9. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman
kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
10. Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine
alınmayacaktır.
11. Sınav puanınızın hesaplanmasında sadece doğru cevaplarınız dikkate alınacaktır.
12. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINIZI AÇMAYINIZ.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
1. Yüce Allah; balıkları suda solunum yapabil-

A

4. “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ

meleri için solungaçlı, kuşları uçabilmeleri
için kanatlı yaratmıştır. Aynı şekilde etle beslenen hayvanların çene yapısı, otla beslenenlerin çene yapısından farklıdır.

odun yüklenip satması, dilenmesinden
hayırlıdır.”
				
(Hadis-i Şerif)
Bu hadisteki ana düşünce aşağıdakilerden
hangisidir?

Bu parçada Allah’ın evrende koyduğu yasaların hangisinden söz edilmektedir?

A) Kadere razı olmak
B) Meslek sahibi olmak
C) Çalışarak kazanmak
D) Allah’a tevekkül etmek

A) Fiziksel yasalardan
B) Biyolojik yasalardan
C) Kimyasal yasalardan
D) Toplumsal yasalardan

5. Evrendeki hayat, Allah’ın koyduğu düzen
ve ölçü içerisinde devam eder.

2. “Allah kimseye gücünün üstünde bir yük

yüklemez. Herkesin kazandığı ya kendi
lehine ya da aleyhinedir...”
			
(Bakara Suresi, 286. ayet)

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu düşünceyi
desteklemektedir?

Bu ayet, aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
A) Sorumluluk
C) Paylaşma

A) “Gökleri yedi kat yaratan O’dur. Rahman’ın
yaratmasında bir düzensizlik göremezsin... “
		
(Mülk Suresi, 3. ayet)
B) “Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla
eğrilik birbirinden ayrılmıştır...”			
(Bakara Suresi, 256. ayet)
C) “Onlar için büyük bir bağışlanma ve rızık
vardır...”
(Sebe Suresi, 4. ayet)
D) “Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de insanlara iyilik yap...” (Kasas Suresi, 77. ayet)

B) İşbirliği
D) Hoşgörü

3. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in;

“Önce deveni bağla, sonra Allah’a tevekkül et.”
sözüne uygun bir davranış değildir?
A) Evden çıkarken kapıyı kilitlemek
B) Araç kullanırken emniyet kemeri takmak
C) Sağa sola baktıktan sonra karşıya geçmek
D) Zemin kontrolü yapmadan inşaat yapmak
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6. “Kim hidayet yolunu seçerse, bunu ancak

9. “Allah’tan başka ilah yoktur. O, hayat sahibi-

kendi iyiliği için seçmiş olur; kim de doğruluktan saparsa, kendi zararına sapmış
olur. Hiçbir günahkâr, başkasının günahını
yüklenmez...”
			
(İsra Suresi, 15. ayet)

dir ve diridir. Kendisine ne uyku gelir ne de
uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi
O’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim
şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve
yapacaklarını bilir. Kullar, O’nun diledikleri
dışında O’nun ilminden hiçbir şeyi kuşatamazlar. Kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır.
Onları korumak O’na zor gelmez. O; yücedir,
büyüktür.”
			
(Bakara Suresi, 255. ayet)

Bu ayeti kavrayan bir kişiden aşağıdakilerden hangisi beklenmez?
A)
B)
C)
D)

A

Sorumluluğunun bilincinde olması
Doğru ve güzel davranışlar sergilemesi
Kötü ve çirkin davranışlardan kaçınması
Başına gelenlerden başkalarını sorumlu
tutması

Bu ayetin (Ayete’l - Kürsi) konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ramazan ayı ve orucun önemi
B) Hac ve kurbanın dinimizdeki yeri
C) Zekat ve sadakanın toplumsal değeri
D) Allah’ın yüce sıfatları ve eşsiz kudreti

10. “Bilsin ki insan için kendi çalışmasından

7. Aşağıdakilerden hangisini insan kendi iradesi

başka bir şey yoktur. Çalışması da ileride
görülecektir. Sonra ona karşılığı tastamam
verilecektir.” (Necm Suresi, 39-41. Ayetler)

ile elde eder?

A) Mesleğini
C) Cinsiyetini

B) Irkını
D) Rengini

Bu ayetler aşağıdaki kavramlardan hangileriyle ilgilidir?
A) Ecel - Ömür
C) Emek - Rızık

B) Akıl - İrade
D) Hayır - Şer

8. Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma ve
paylaşmaya engel bir tutum değildir?

A) Cimrilik
C) Cömertlik

B) Bencillik
D) Açgözlülük

11. Toplumlarda farklı mesleklerin ortaya çık-

ması aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan
ilgili değildir?

A) Paylaşma
C) Dayanışma
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B) Özgürleşme
D) Yardımlaşma
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12. “Üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır:

15. Furkan : “Her toplumun belirlenmiş bir

Aklı olmayandan, uyuyandan ve çocuktan.”
				
(Hadis-i Şerif)

		 eceli vardır. Ecelleri geldiğinde
		 onu ne bir an erteleyebilirler ne
		 de bir an öne alabilirler.”
			
(A’raf Suresi, 34. ayet)

Bu hadiste verilmek istenen ana düşünce
aşağıdakilerden hangisidir?

Yeşim : “Onlar yeryüzünde gezip
		 kendilerinden öncekilerin
		 sonunun nasıl olduğuna
		 bakmazlar mı? ...”
			
(Fatır Suresi, 44. ayet)

A) Bütün insanlar eşit haklara sahiptir.
B) İnsan, sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir.
C) Allah, her varlık için belli bir kader belirlemiştir.
D) Sorumluluk; akıllı ve irade sahibi olmayı
gerektirir.

Ömer : “Bir toplum kendinde bulunan
		 özellikleri değiştirmedikçe
		 Allah da onlarda bulunanı
		 değiştirmez. ”
			
(Ra’d Suresi, 11. ayet)
Burcu

: “Güneş ve ay bir hesaba göre
hareket etmektedir. Göğü Allah
yükseltti ve dengeyi O koydu.”
(Rahman Suresi, 5 ve 7. ayetler)

aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin okuduğu ayet, Allah’ın evrene koyduğu fiziksel
yasalara örnektir?

A) Sorumluluk duygusunu geliştirir.
B) Birlik ve beraberliği kuvvetlendirir.
C) Toplumsal barış ve huzura katkı sağlar.
D) Zenginlerle fakirler arasındaki bağı zayıflatır.

A) Furkan
C) Ömer

13. Paylaşma ve yardımlaşma ile ilgili olarak

14.

A

B) Yeşim
D) Burcu

16. “Kul, kardeşine yardım ettiği sürece Allah da
ona yardım eder.”
				

I- İnsan, sınırsız bir özgürlüğe sahiptir.
II- Akıllı insan, davranışlarından sorumludur.
III- Özgürlük ile sorumluluk arasında ilişki
yoktur.

Bu hadis, aşağıdaki konulardan hangisiyle
ilgilidir?

Yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Yalnız II
C) I ve II

(Hadis-i Şerif)

A) Hoşgörü
C) Sabır

B) Yalnız III
D) I ve III
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B) Dayanışma
D) Çalışma
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17.

20. İnsanın verdiği kararlar, yaptığı işler kendi

I- Ak akçe kara gün içindir.
II- Sakla samanı, gelir zamanı.
III- Ne verirsen elinle, o gelir seninle.
IV- Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.

tercihidir. Bu nedenle insanların, başlarına
gelen olumsuzlukları kadere bağlayarak
sorumluluktan kaçmaları yanlıştır.

Yukarıda verilen atasözlerinden hangisi
İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği
önemi dile getirmektedir?
A) I

B) II

C) III

A

Bu paragrafta insanın hangi özelliği vurgulanmıştır?
A) Çalışkanlığı
C) Aceleciliği

D) IV

B) Sorumluluğu
D) Fedakârlığı

18. Yıldızlar bir adım yolundan şaşmaz,

Dağlar haddin bilir, denizler taşmaz,
Karıncanın yükü, boyunu aşmaz,
Bunca dengelerin farkında mısın?
			
Cengiz Numanoğlu

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Bu şiirin ana düşüncesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Doğanın dengesi korunmalıdır.
Verilen nimetlere şükredilmelidir.
Her şey bir ölçüye göre yaratılmıştır.
Her canlıya belli bir ömür verilmiştir.

19. “... kararını verdiğin zaman artık Allah’a

güven. Çünkü Allah, kendisine güvenenleri
sever.”
		
(Âl-i İmran Suresi, 159. ayet)
Bu ayet, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle
doğrudan ilgilidir?

A) Tevekkül
C) İbadet

B) Kaza
D) Ahlak
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1. Öğrenciler, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
2. Sınav başladıktan sonra öğrencilerin salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb.
şeyleri istemeleri yasaktır.
3. Sınav evraklarını teslim etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

SINAV GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ÖĞRENCİLERE YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Sınav görevlisi başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

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 veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu
yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti
peşinen kabullenmiş sayılır.
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