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2.
3.
4.

Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturunuz.
Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerinin doğruluğunu kontrol ediniz.
Kitapçık türünü cevap kâğıdındaki ilgili alana kodlayınız.
Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız.

SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE
KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

A
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2. MERKEZÎ ORTAK SINAV

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kağıdına işaretleyiniz.

1. “Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle

3. Aşağıdakilerden hangisi kurbanın sosyal
dayanışma yönü ile ilgili değildir?

ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram
edecek kimseleri mutlaka takdir eder.”

A) Fakirler ile paylaşılması
B) Misafirlere ikram edilmesi
C) Eziyet edilmeden kurban edilmesi
D) Derisinin hayır kurumlarına bağışlanması

Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde vurgulanmaktadır?
A) “O gün, ne mal fayda verir ne de evlat.”
(Şu’arâ suresi, 88. ayet)
B) “İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz...”
(İsrâ suresi, 7. ayet)
C) “Güzel söz ve bağışlama, arkasından incitme gelen sadakadan daha iyidir...”
(Bakara suresi, 263. ayet)

A

D) “Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı
iyi ve temiz nimetleri (kendinize) haram
etmeyin...”
(Mâide suresi, 87. ayet)

2.

4. Bilge bir kişi vezire giderek kötü alışkanlıkların

I. Bilginin doğruluğuna önem vermek
II. Atalarından gördüğünü aynen yapmak
III. Yaratılış amacını düşünmek
IV. Duyduklarını sorgulamadan kabullenmek

yaygınlaşıp ahlaki yapının bozulduğunu dile
getirir ve bu konuda tedbir alınmasını ister.
Vezir ise her koyunun kendi bacağından asılacağını ve bu işe karışmamasını söyler. Bilge
kişi de bir koyunu keserek vezirin evinin karşısındaki ağaca asar. Koyun zamanla kokmaya
başlar ve kokusu vezire kadar ulaşır. Bunu,
bilge kişinin yaptığını öğrenen vezir hatasını
anlar.

Yukarıda numaralanmış ifadelerden hangileri Kur’an’ın aklı kullanmaya yönelik
tavsiyelerine uygundur?
A) I ve III.		
C) II ve III.		

B) I ve IV.
D) II ve IV.

Buna göre bilge kişinin verdiği mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kötü alışkanlıkları önlemek için iyi örnekler
oluşturulmalıdır.
B) Vezirler, halka karşı fedakarca davranmalıdır.
C) Aileler kötü alışkanlıklara yönelik tedbir
almalıdır.
D) Kötülüğün bireye olduğu kadar topluma da
zararı dokunacağı bilinmelidir.
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5. Ayşe Öğretmen derste kul hakkı konusunu

7. İnsan aklıyla düşünerek iyiyle kötüyü ve

işlemiştir. Anlatılanlardan çok etkilenen Bahadır, bu konuda hatalı olduğunu fark ettiği bazı
davranışlarını düzeltme ve hayatında birtakım
değişiklikler yapma kararı alır. Ve kendi kendine şöyle söz verir: - - - -

doğruyla yanlışı ayırt edebilir. Bu nedenle
İslam dini sadece aklî dengesi yerinde olanları Allah’ın emir ve yasaklarından sorumlu
tutmuştur.
Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi
konuyla ilgili değildir?

Bu metin anlam bütünlüğü dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisiyle bitirilemez?

A) “(Resulüm!) Sana bu Mübarek Kitab’ı,
ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt
alsınlar diye indirdik.”
(Sâd suresi, 29. ayet)

A) Kantinde sıra beklerken başkalarının önüne
geçmeyeceğim.
B) Televizyon karşısında daha az vakit geçireceğim.
C) Arkadaşlarıma kötü lakap takmayacağım.
D) Sıraya yazdığım yazıları temizleyeceğim.

runa geldi ve kendisinden bir binek hayvanı
istedi. Hz. Muhammed (sav.) de ona, “Peki,
sana bir dişi deve yavrusu vereyim mi?” diye
takıldı. Adamcağız, “Ey Allah’ın Resulü, ben
sizden bir binek istiyorum, dişi deve yavrusunu
ne yapayım?” dedi. Hz. Peygamber gülerek
“Bütün develer, dişi develerin yavrusu değil
midir?” diye açıkladıktan sonra adama yardımcı oldu.
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6. Bir gün adamın biri Hz. Peygamber’in huzu-

B) “Şüphesiz yerde ve gökte Allah’a hiçbir şey
gizli kalmaz.”
(Âl-i İmrân suresi, 5. ayet)
C) “... Doğrusu ancak akıl sahipleri öğüt alır.”
(Zümer suresi, 9. ayet)
D) “... İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı
kullanasınız.”
(En’âm suresi, 151. ayet)

8.
Evrensel
Yasalar

Ayetler
I. "Hiçbir şey O’na denk ve
benzer değildir."
(İhlâs suresi, 4. ayet)

• Fiziksel

II. "Güneş ve Ay bir hesaba
göre hareket etmektedir."
(Rahmân suresi, 5. ayet)

• Biyolojik

Bu metinden Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) İnsanlara değer verirdi.
B) Şaka yaparken bile yalandan kaçınırdı.
C) İnsanların ihtiyaçlarını karşılamayı severdi.
D) Kendisine yapılan kaba davranışları affederdi.

• Toplumsal

III. "Onlar yeryüzünde gezip
kendilerinden öncekilerin
sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?..."
(Fâtır suresi, 44. ayet)
IV. "O, insanı alaktan (embriyodan) yarattı."
(Alak suresi, 2. ayet)

Tabloda verilen evrensel yasalar ile ayetler
eşleştirildiğinde numaralanmış ayetlerden
hangisi dışarıda kalır?
A) I.
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C) III.
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9. Hac ve umre ile ilgili aşağıdaki bilgilerden

11. Doğru bilgi; gerçek, güvenilir ve kesin olmalı-

hangisi yanlıştır?

dır. Zan ve tahmine dayalı olmamalıdır.

Bu ifadeye göre aşağıdaki davranışlardan
hangisi yanlıştır?

A) Umre ibadeti sünnettir.
B) Hac yılda bir defa yapılabilir.
C) Vakfe, umrenin şartlarındandır.
D) Hac ve umrenin şartlarından biri ihrama
girmektir.

oturuyordu. Biraz sonra bir arkadaşının oğlu
babasının yanına geldi. Adam, oğlunu öpüp
dizine oturttu. Bir süre sonra bu kez adamın
kızı geldi. Onu ise hemen yanında bir yere
oturttu. Bunun üzerine Hz. Muhammed (sav.)
“Çocuklarının ikisini bir tutsana.” buyurarak
onu uyardı.

Bu olayda Hz. Muhammed’in (sav.) tavsiye
ettiği değer aşağıdakilerden hangisidir?
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10. Hz. Muhammed (sav.), mescitte arkadaşlarıyla

A) Sosyal medyada okuduğu bir haberin doğruluğunu araştırmak
B) Hakkında, mahkeme tarafından karar verilmemiş bir zanlıyı suçlu kabul etmemek
C) Bir tartışmada, her iki tarafı ve şahitleri
dinleyerek karar vermek
D) Oturduğu apartmanın önünde bulduğu
paranın kendisine ait olduğunu düşünerek
sahiplenmek

A) Sabır
B) Adalet
C) Güven
D) Hoşgörü

12. Hz. Ali şöyle bir olay anlatır: “Hz. Peygamber

bize ziyarete gelmişti. O gece bizde kaldı. Hasan ve Hüseyin de uyuyorlardı. Bir ara Hasan
uyanıp su istedi. Hz. Peygamber hemen kalktı
ve su kabından bir bardak su aldı. Hasan’a
vermek için getirmişti ki Hüseyin de uyandı.
Hüseyin bardağa uzandı ve su içmek istedi.
Hz. Peygamber ise suyu Hüseyin’e değil önce
Hasan’a verdi. Bunun üzerine Hz. Fatma
‘Babacığım Hasan’ı Hüseyin’den çok seviyorsunuz herhâlde.’ dedi. Hz. Peygamber ‘Hayır,
suyu önce Hasan istedi.’ buyurdu.”
Bu olaydan Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Danışarak iş yapardı.
B) Ailesiyle yakından ilgilenirdi.
C) Çocuklara karşı merhametliydi.
D) Davranışlarında adaletten ayrılmazdı.
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13. İnsan, hayatı boyunca birçok şeyle karşılaşır.

15. Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlık-

ların küçük yaşta başlamasını önlemeye
yönelik davranışlar arasında yer almaz?

Bunlardan bazıları kendi iradesiyle bazıları ise
başka sebeplerle gerçekleşir. İnsan, gücü oranında görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
Kendisini aşan durumlarda ise Allah’a sığınır
ve Allah’tan yardım diler. Böylece insan, gönül
rahatlığı içerisinde huzurlu bir şekilde hayatını
devam ettirir.

A) Çocuklara iyi örnek olmak
B) Okullarda çocukları bilgilendirmek
C) Çocukların her istediğini yerine getirmek
D) Çocuklara huzurlu bir aile ortamı oluşturmak

Bu metinde vurgulanan kavramlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

14. Hz. Hatice, Hz. Muhammed’e (sav.) hitaben

şöyle söylüyordu: “Allah seni katiyyen utandırmaz. Çünkü sen akrabalarına iyi davranan,
çaresizlerin yardımına koşan, yoksulu himaye
eden, misafirlerine ikram eden bir insansın.”
Buna göre Hz. Hatice, Hz. Muhammed’in
(sav.) aşağıdaki özelliklerinden hangisini
vurgulamıştır?
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A) Kader ve rızık
B) Kader ve ecel
C) Kader ve tevekkül
D) Kader ve yaratma

A) Yardımseverliğini
B) Hoşgörüsünü
C) Affediciliğini
D) Adaletini

16. “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 lâyıktır.”
(Bakara suresi, 267. ayet)
Aşağıdaki örneklerden hangisinin bu ayete
uygun olduğu söylenemez?

A) Zekâtını hesaplayıp altın olarak veren
kuyumcu
B) Sürüsündeki en zayıf koyunu zekât olarak
veren kişi
C) Zekâtını yetiştirdiği ürünlerin en iyisinden
veren çiftçi
D) Gelirinin zekâtını nakit para olarak veren
esnaf
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17.

19. Hz. Peygamber, Hz. Ayşe’ye “Kurbanımızı ne
yaptık?” diye sorar. Hz. Ayşe de O’na “Tamamını fakirlere dağıttık. Sadece bir but bize
kaldı.” deyince, Hz. Peygamber “But hariç
tamamı bize kaldı desene.” diye cevap verir.

Bu metinde Hz. Muhammed (sav.) aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
A) Eldeki malın iyisinin paylaşılmasını
B) Kurban edilecek hayvanın özelliklerini
C) Paylaşma ve yardımlaşmanın önemini
D) Kurban etinin üçe bölünerek tüketilmesini

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

18. Hz. Muhammed’den (sav.) nakledildiğine göre:

“Adamın biri çölde yolculuk esnasında çok
susadı. Uzun süre su aradı. Nihayet bir kuyuya
rastladı. Zorlukla inip su içtikten sonra kuyudan çıktı. O esnada kuyunun kenarında susuzluktan dilini çıkararak soluyan bir köpeğin
nemli toprağı eşelediğini gördü. Bu da benim
gibi susamış, diye düşünerek tekrar kuyuya
indi. Ayakkabısına su doldurup köpeğe içirdi.
Bu davranışından dolayı Yüce Allah adamın
günahlarını bağışladı.”
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Bu günlükte anlatılan ibadetin hac değil
de umre olduğu numaralanmış cümlelerin
hangisi ile kesinlik kazanmıştır?

20.

Yukarıda hacdan dönüşler ile ilgili bir gazete
haberi yer almaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu hadisle kazandırılmak istenen davranışa örnek oluşturmaz?

Bu habere göre hacıların, hac ibadetinin
insana kazandırması gereken aşağıdaki
davranışlardan hangisini kavrayamadıkları
söylenebilir?

A) Kış aylarında yaban hayvanları için yiyecek
bırakılması
B) Sokak hayvanları için barınaklar yapılması
C) Sıcak havalarda bahçe ve parklara hayvanlar için su kapları konması
D) Sirk ve gösterilerde kullanılmak için hayvanların eğitilmesi

A) Sabır
B) Kararlılık
C) Yardımlaşma
D) Birlikte hareket etme

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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1. Öğrenciler, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
2. Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerinin doğruluğunu kontrol ediniz. Bilgiler size ait değilse
veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa sınav görevlilerine bildiriniz.
3. Sınav başladıktan sonra öğrencilerin salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları,
kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını yıpratmadan temizce
siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.
5. Cevap kâğıdınızı silinmeyen bir kalemle imzalayınız.
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. Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye
alınmayacaktır.
9. Soru kitapçığının içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz.
10. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
11. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz.
Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
12. Sınav puanınızın hesaplanmasında sadece doğru cevaplarınız dikkate alınacaktır.
13. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
14. 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 halinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
15. Cevap kâğıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde
bulundurunuz.
16. Sınavınızın değerlendirilmesi aşamasında, toplu kopya tespiti veya başka adayın sınav
evrakını kullanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
17. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları kaydetmeyiniz, hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
18. Sınav süresince dışarı çıkılmayacaktır.
19. 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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