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A

KİTAPÇIK TÜRÜ

Saat: 11.20

SORU SAYISI : 20
SINAV SÜRESİ : 40 Dakika

Adı ve Soyadı

: ...........................................................

Sınıfı			

: ...........................................................

Öğrenci Numarası

: ...........................................................

SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE
KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ
UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen
sınıfta ve sıra numarasında oturunuz.
2. Cevap kâğıdındaki kimlik bilgilerinin
doğruluğunu kontrol ediniz. Bilgiler size ait
değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak
durumdaysa sınav görevlilerine bildiriniz.
3. Kitapçık türünü cevap kâğıdındaki ilgili
alana kodlayınız.
4. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları
kurşun kalemle yapınız.
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A

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

1. Sınav için çok çalıştım. Tüm konuları biliyorum.

3.

Hazırlık sorularını çözdüm. Başarılı olmamam
için hiçbir sebep yok. Kesinlikle bu sınavı kazanacağım. Hiçbir şey buna engel olamaz.

Öğretmen üçüncü örnek olarak aşağıdakilerden hangisini veremez?
A) Mesleğini seçmek
B) Kan grubunu seçmek
C) Arkadaşını seçmek
D) Dinini seçmek

A

A) “İnsan için ancak çalışmasının karşılığı
vardır.”
        (Necm suresi, 39. ayet)
B) “Allah’ın dilemesine bağlamadıkça hiçbir
şey için ‘Bunu yarın yapacağım.’ deme...”
     (Kehf suresi, 23-24. ayet)
C) “...Herkes kazancına göre karşılık görür...”
		
(Câsiye suresi, 22. ayet)
D) “...Ben erkek olsun kadın olsun sizden hiçbir
çalışanın amelini boşa çıkarmayacağım...”
		 (Âl-i İmrân suresi, 195. ayet)

(ÖDSGM)

Bunları söyleyen bir öğrenci, aşağıdaki
ayetlerden hangisine ters düşmüş olur?

2. Tanrı, bu evreni mükemmel bir geometri kulla-

4. Sakın deme güzel yavrum,

narak yaratmıştır.

Bu kadarcık hayır mı olur?
Demiş güzel peygamberim,
Bir hurmayla dahi hayır olur.

Bu söz aşağıdaki ayetlerden hangisi ile
ilişkilendirilemez?

Bu dizelerin yazılış amacı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) “Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”
       (Kamer suresi, 49. ayet)
B) “Allah seni yarattı. Sana düzgün ve ölçülü
bir biçim verdi.”
          (İnfitâr suresi, 7. ayet)
C) “... Rahman’ın yaratmasında bir düzensizlik
göremezsin. Gözünü çevir de bir bak! Bir
bozukluk görüyor musun?”
            (Mülk suresi, 3. ayet)
D) “...İnananlar yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.”
     (İbrahim suresi, 11. ayet)

A) Yardımlaşmayı teşvik etmek
B) Yapılan yardımı gizlemek
C) Yardımları başa kakmamak
D) Yardım türlerini belirlemek
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5. Evrendeki olayları Allah; fiziksel, biyolojik ve

8. Bir zamanlar güzel, şirin, bereketli toprakları

toplumsal olmak üzere birtakım yasalara bağlamıştır. Bütün varlıklar kendileri için konulmuş
bu yasalara göre hareket ederler. Allah’ın
kanunlarına aykırı hareket eden insanlar, doğa
olaylarını kendileri için afet hâline dönüştürür.

olan bir belde vardı. Burada yaşayan insanlar
birbirlerinin haklarına son derece saygılıydı.
Beldelerine ticaret ve ziyaret için gelen insanlara merhametli ve adaletli davranırlardı.
Ancak zamanla bu belde halkında tembellik
başladı. Gıybet, kıskançlık, rüşvet, adam
kayırmaca gibi kötü davranışlar yaygınlaştı.
Artık topraklarından da eskisi gibi ürün alamaz
hâle geldiler ve beldelerine uğrayan insanlar
da azaldı.

Bu metinde anlatılmak istenen asıl düşünce
aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖDSGM)

A) Sosyal çevreye karşı duyarlı olunmalıdır.
B) Doğal afetlere karşı önlem alınmalıdır.
C) Evrendeki yasalara uygun davranılmalıdır.
D) Doğaya zarar vermekten kaçınılmalıdır.

6. “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun
yüklenip satması dilenmesinden hayırlıdır.”

A) İnsan, kazancını Allah’ın uygun görmediği
yerlerde harcamamalıdır.
B) Dünya ve ahiret mutluluğuna giden yol paylaşmaktan geçer.
C) Emeğe dayanmayan tefecilik, kumar gibi
kazançlar haramdır.
D) İslam, çaba göstermeden başkalarından bir
şey beklemeyi uygun görmez.

A

Bu hadisi en iyi ifade eden cümle aşağıdakilerden hangisidir?

Bu metin aşağıdaki ayetlerin hangisinde
anlatılmak istenen duruma örnek gösterilebilir?
A) “Her milletin belli bir eceli vardır. Onların
eceli geldi mi ne bir an geri kalabilirler ne de
öne geçebilirler.”
          (A’râf suresi, 34. ayet)
B) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı kesinlikle yerin ve göğün
düzeni bozulurdu...”
      (Enbiyâ suresi, 22. ayet)
C) “...Bir toplum kendilerinde bulunan (iyi
davranışları) değiştirmedikçe Allah onlara
verdiği bir nimeti değiştirmez...”
         (Enfâl suresi, 53. ayet)
D) “Allah’ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir bedel ile değişenler (var ya);
işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey
doldurmuyorlar...”
    (Bakara suresi, 174. ayet)

7. Bir iş için mülakat sınavına girecek olan Ahmet
Bey’e arkadaşları şunları tavsiye etmiştir:
Kemal

: Mesleğinle ilgili kitapları oku ve
Allah’a güven.
Neslihan : O sınavlara çalışmana gerek yok
zaten yaparsın.
Ceyda : Allah’a güven, gerisi kolay.
Halil
: Yanına bir dua kitabı al ve bolca
dua et.

9.   I. Kader ve sevgi cesurdan yanadır.

II. Kadere karşı çıkmak cahillerin işidir.
III. Kendi geleceğimizi kendimiz hazırlar, sonra
da kader deriz.
IV. Alın yazısından kaçıp kurtulmak isteyen,
ona daha uzun bir iple bağlanmış demektir.

Ahmet Bey’in arkadaşlarından hangisinin
tavsiyesi tevekkül anlayışına uygundur?

Bu cümlelerden hangileri “insanın kaderi
üzerinde irade sahibi” olduğunu vurgulamaktadır?

A) Kemal
C) Ceyda

A) I ve II.
C) II ve III.

B) Neslihan
D) Halil
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B) I ve III.
D) III ve IV.
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10. 1979 yılında Ankara’da ailemin üçüncü çocuğu

12. Allah, evreni belli bir ölçü ve düzen içinde ya-

		
I
olarak dünyaya geldim. Babam gibi uzun
				
II
boyluyum. Spora olan ilgim sebebiyle Beden

ratmıştır. Evrendeki olaylar buna uygun olarak
gerçekleşmektedir.
Bu metinde aşağıdaki kavramlardan hangileri tanımlanmaktadır?

Eğitimi Öğretmenliği okumaya karar verdim.
			III
Okumayı ve gezmeyi severim.
		
		
IV

A) Kader ve tevekkül
B) Kader ve kaza
C) Tevekkül ve irade
D) İrade ve sorumluluk

A

B) I ve III.
D) III ve IV.

(ÖDSGM)

Berk’in otobiyografisinde altı çizili ifadelerden hangileri kendi iradesi ile yaptığı işlere
örnek oluşturur?
A) I ve II.
C) II ve IV.

A

13. Her gün evrende sıradan gibi görünen, birçok

11. Bir tohum tanesi uygun iklim şartlarında fidan

olağanüstü olay gerçekleşmektedir. Her yeni
gün güneşin doğuşuyla başlamakta batışıyla
sona ermektedir. Her yıl ilkbaharda çiçek açan,
gövdesine su yürüyen ağaçlar, kışın yapraklarını dökmekte gövdesi kupkuru bir hâle gelmektedir. Baharın yeniden gelişiyle o kupkuru gövde
canlanmakta yer çekiminin tersine su yukarı
doğru çıkmaktadır. Bu gibi örnekler Allah’ın
kâinata koyduğu düzenin göstergesidir.

olur. Gelişerek çiçek açıp meyve veren ağaç
olur. Zaman geçer sararıp kuruyarak toprak
olur. Bu, tüm canlılar için aynıdır; değişmez.

Bu metnin ana fikrini ifade eden ayet aşağıdakilerden hangisidir?
A) “Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak!
Ancak yüce ve cömert olan Rabbinizin varlığı sonsuza dek kalacaktır.”
            (Rahmân suresi, 26-27. ayet)
B) “...Nihayet rüzgârlar ağır bulutları yüklendiği
vakit, onları ölü bir beldeyi (diriltmek) için
sevk ederiz de oraya suyu indiririz. Derken
onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız...”
          (A’râf suresi, 57. ayet)
C) “Güneş ve  Ay bir hesaba göredir. Bitkiler
ve ağaçlar (Allah’a) secde ederler.”
   (Rahmân suresi, 5-6. ayet)
D) “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?...”
		
(Fâtır suresi, 44. ayet)

Yukarıdaki metinde
  I. Fiziksel
II. Biyolojik
III. Toplumsal
numaralanmış yasalardan hangileri örneklendirilmiştir?
A) Yalnız I
C) I ve III.
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B) I ve II.
D) II ve III.
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KAVRAMLAR
I

İrade ve Sorumluluk

II Ecel ve Ömür

III Tevekkül ve
Sabır

15. (I) İnsanın amaçlarına ulaşabilmesi için gerekli

AYETLER

çabayı sarf etmesi gerekir. (II) Seçim yapma
ve karar verme yetisine sahip olduğu için karşılaştığı birçok güçlüğün üstesinden gelebilir.
(III) İnsan, hayatı boyunca her durumda Allah’a
dayanıp güvenmelidir. (IV) Sonuçta dünyanın
bir imtihan yeri olduğunu ve her canlının yaşamının bir gün son bulacağı gerçeğini unutmamalıdır.

"Allah her şahsı ancak
gücünün yettiği ölçüde
sorumlu kılar..."
(Bakara suresi, 286.
ayet)
"...Her toplumun bir eceli
vardır. Ecelleri gelince
ne bir an geri kalırlar ne
de bir an ileri giderler."
(A'râf suresi, 34. ayet)
"... Yeryüzünde gezin
dolaşın da Allah'ın ayetlerini yalan sayanların
durumunu görün.”
(Âl-i İmrân suresi, 137.
ayet)

Bu metinde numaralanmış cümlelerde
anlatılmak istenenleri ifade eden kavramlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
(ÖDSGM)

14.

Tablodaki kavramlar ile eşleştirildikleri
ayetlerden hangisi birbirleriyle ilişkilendirilemez?
A) I.

B) II.

C) III.

II

III

IV

A)

İrade

Emek

Tevekkül Ecel

B)

Emek

İrade

Ecel

Tevekkül

C) İrade

Tevekkül

Emek

Ecel

D) Emek

İrade

Tevekkül Ecel

A

IV Emek ve Rızık "Bilsin ki insan için kendi
çalışmasından başka bir
şey yoktur."
(Necm suresi, 39. ayet)

I

D) IV.

16. Kimse benim yerime ölmeyeceği gibi benim
yerime de hesap vermeyecektir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu cümlede
anlatılmak istenenle aynı doğrultudadır?
A) “...Hiçbir günahkâr diğerinin günahını çekmez...”
         (Zümer suresi, 7. ayet)
B) “Her can, ölümü tadacaktır...”
    (Ankebût suresi, 57. ayet)
C) “... İnananlar yalnızca Allah’a dayanıp güvensinler.”
     (İbrahim suresi, 11. ayet)
D) “...Sen Allah’ın yasasında hiçbir değişiklik
bulamazsın.”
		
(Fâtır suresi, 43. ayet)
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17. “Yeri döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar

19. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde paylaşma
ve yardımlaşmanın bir gereklilik olduğu
vurgulanmaktadır?

B) II.

C) III.

D) IV.

A) “Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi başak bitiren bir dane gibidir ki, her
başakta yüz dane vardır...”
    (Bakara suresi, 261. ayet)
B) “(Yapacağınız hayırlar,) kendilerini Allah
yoluna adamış, bu sebeple yeryüzünde
kazanç için dolaşmayan fakirler içindir...”
    (Bakara suresi, 273. ayet)
C) “Mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak
vardır.”
      (Zâriyât suresi, 19. ayet)
D) “Öyleyse sakın yetimi ezme! Sakın isteyeni
azarlama!”
      (Duhâ suresi, 9-10. ayet)

A

A) I.

(ÖDSGM)

I
yaratan ve orada bütün meyvelerden çift çift
II
(erkekli-dişili) yaratan O’dur. Geceyi de
						
gündüzün üzerine O örtüyor. Şüphesiz bütün
		
III
				
bunlarda düşünen bir toplum için ibretler vardır.”
		
IV
            (Râ’d suresi, 3. ayet)
Bu ayette altı çizili bölümlerden hangisi
biyolojik yasalarla ilişkilidir?

A

20. • Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri ceple-

18. Ayet’el-Kürsi için aşağıdakilerden hangisi

rinde tırmanmamıştır.

söylenemez?

• Bir hizmette bulundu isem bu, gayretten ve

sabırla düşünmekten başka bir şey değildir.

A) Bakara suresinin 255. ayetidir.
B) Allah’ın sıfatlarını ve eşsiz kudretini konu
edinir.
C) Ayet, adını içinde geçen “kürsi” kelimesinden alır.
D) Kürsi, Allah’ın isimlerinden biridir.

Bu cümlelerde anlatılmak istenen ortak
düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstenilen hedefe ulaşmak için çaba ve emek
sarf edilmelidir.
B) Başarının ön şartı iyi bir planlamadan geçer.
C) Yeni ürünler ortaya koymak için özgün düşünmek gerekir.
D) Bir işin gerçekleşmesi için uygun ortam ve
imkânlar bulunması gerekir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

7

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. Cevap kâğıdınızı silinmeyen bir kalemle imzalayınız.
4. Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve
kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/
veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya
çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
5. Soru kitapçığının sayfalarını görevlilerin uyarıları doğrultusunda kontrol ediniz, baskı
hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
7. Soru kitapçığının içindeki boş alanları çözümleriniz için kullanabilirsiniz.
8. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz.
Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
9. Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye
alınmayacaktır.
10. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına
taşırmadan kurşun kalemle kodlayınız.
11. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını yıpratmadan temizce
siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.
12. Cevap kâğıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde
bulundurunuz.
13. Sınavınızın değerlendirilmesi aşamasında, toplu kopya tespiti veya başka adayın sınav
evrakını kullanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
14. Sağlık sorunu dışında dışarı çıkılmayacak, zorunlu durumlarda adaya yedek gözetmen
eşlik edecektir.
15. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları kaydetmeyiniz, hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
16. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
17. Sınav evraklarını teslim etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılacaktır.
18. Sınav puanınızın hesaplanmasında sadece doğru cevaplarınız dikkate alınacaktır.
SINAV GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ÖĞRENCİLERE YAPILACAK
SON UYARILAR

● Soracağınız bir şey 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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SINAV BAŞLAMADAN AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ!
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