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SORU SAYISI
SINAV SÜRESİ

: 20
: 40 Dakika

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

1.
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.

C
2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

1. MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI

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

1. Sadi Şirazi’nin Gülistan adlı eserinde şöyle bir

3. Kur’an-ı Kerim’de belirtilen toplumsal yasa-

ları dikkate alan bir kişiden aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?

hikâye yer almaktadır. Özetle: “Zengin biri büyük bir ziyafet verir. Yakınlarda diken kazmakla
meşgul olan bir adam görür ve onu da bu
ziyafete davet eder. Adam ise: ‘Ekmeğini kendi
el emeği ile kazanan kişi, başkasının minnetini
(gönül borcu) çekmez.’ diye cevap verir.”

A) İhtiyaç sahiplerine imkânları ölçüsünde
yardımda bulunması
B) Ahlaklı ve dengeli bir hayat sürmesi
C) Toplum huzurunu bozacak davranışlardan
kaçınması
D) Yapılan haksızlıklar karşısında duyarsız
kalması

Hikâyede yer alan bu adamın cevabı aşağıdaki hadislerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A

A) “Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın,
Allah da ihtiyacını karşılar.”
B) “Kimse, kendi kazancından daha hayırlı bir
lokma yememiştir.”
C) “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.”
D) “Fakirleri araştırıp bulunuz, görüp gözetiniz.”

2.

4. • “İnsan, kendi eliyle kazandığından daha
?
•

Selma

hayırlı bir lokma yememiştir.”
			
(Hadis-i Şerif)
“Sakın oturduğunuz yerden, ‘Allah’ım rızkımı
ver.’ deyip durmayın. Biliyorsunuz ki gökten
ne altın yağar ne de gümüş.”
				
(Hz. Ömer)

Bu cümlelerde vurgulanan ortak nokta
aşağıdakilerden hangisidir?

Selma’nın tevekkül anlayışının düzeltilebilmesi için, Ayşe’nin ona hangi ayet ile cevap
vermesi gerekir?

A) Allah’a güvenmek
B) Rızık için dua etmek
C) Çalışarak kazanmak
D) Elindekilere şükretmek

A) “Gerçekten insan için kendi çalışmasının
karşılığından başka bir şey yoktur.”
		
(Necm suresi, 39. ayet)
B) “Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef tutar.”
		
(Bakara suresi, 286. ayet)
C) “Göklerde ve yerde olanlar Allah’ındır. Vekil
olarak Allah yeter.”
		
(Nisâ suresi, 132. ayet)
D) “Allah’ın dilemesine bağlamadıkça hiçbir
şey için ‘bunu yarın yapacağım’ deme...”
(Kehf suresi, 23 - 24. ayetler)
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5. Ey altın sırmalarla süslü elbiseler giymeye,

7.

kemer takmaya alışmış kişi, sonunda sana da
dikişsiz elbiseyi (kefeni) giydirecekler.
					
(Mevlâna)
Bu sözde verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

I.

III.

A) Ölüm bir yok oluş değildir.
B) Alışkanlıklar gerektiğinde terk edilmelidir.
C) Süslü kıyafetler giymekten kaçınılmalıdır.
D) Dünya hayatının geçiciliğinin farkında olunmalıdır.

Musa’nın bu cevabı aşağıdaki ayetlerden
hangisi ile çelişmektedir?
A) “Dinde zorlama yoktur...”
		
(Bakara suresi, 256. ayet)
B) “... Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü üstlenmez...”
		
(İsrâ suresi, 15. ayet)
C) “... Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?...”
		
(Zümer suresi, 9. ayet)
D) “... Allah, her şeyi yaratmış, ona bir ölçü,
biçim ve düzen vermiştir.”
		
(Furkân suresi, 2. ayet)
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dan Sami “Haydi şu elma bahçesine girip elma
yiyelim.” önerisinde bulundu. Musa da “Sorumluluğu senin boynuna olursa gelirim.” dedi.

Evrensel yasalar
Allah’ın takdiridir.

IV.

“Kaza ve kader” ile ilgili hazırlanan sunumdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) I.

6. Musa arkadaşları ile gezerken, arkadaşların-

II.
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B) II.

C) III.

D) IV.

8. Kur’an-ı Kerim’de, aile hayatından ticarete,

hukuktan sosyal hayata kadar yaşamın her
alanında insanlar arası ilişkileri düzenleyen
birçok ayet vardır. Bu ayetler Kur’an-ı Kerim’in
- - - - ile ilgili bilgiler verdiğini göstermektedir.
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) toplumsal yasalar
B) biyolojik yasalar
C) fiziksel yasalar
D) kimyasal yasalar
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9. “Kaderim böyleymiş, talihsizim. Allah ne takdir

12.

etmişse o olur, elimden bir şey gelmez.” gibi
ifadelerle insanlar yaptıklarının sorumluluğundan kaçmaya çalışıyorlar.
Bu anlayışa sahip bir kişi aşağıdakilerden
hangisini dikkate almamaktadır?

A) Rızkı, Allah’ın verdiğini
B) İnsanın irade sahibi olduğunu
C) Duanın insan hayatındaki önemini
D) Allah’ın olmuş ve olacak her şeyi bildiğini

10. Kader kavramının anlamını, kader inancı-

nın hayatımızdaki yeri ve önemini bilen bir
insanın aşağıdaki davranışlardan hangisini
yapması beklenir?

A) Haksızlıklara göz yumması
B) Sorumluluktan kaçması
C) Sabırlı ve iyimser olması
D) Hırslı ve kıskanç olması
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Öğretmenin tahtaya yazmış olduğu ayetin
mesajını hangi öğrenci tam olarak ifade
etmiştir?
A)

Ahmet
C)

koydu. Sakın dengeyi bozmayın.”
		
(Rahmân suresi, 7-8. ayetler)
Aşağıda verilen davranışlardan hangisi bu
ayetin yeterince dikkate alınmadığını göstermektedir?

A) Sanayi atıklarına tabiata zarar vermeyecek
şekilde tedbir alınması
B) Araçlarda çevreye zarar vermeyen yakıtların kullanılması
C) Ormanların yakılıp tarım arazisine dönüştürülmesi
D) Evlerde oluşan atık yağların geri dönüşüme
gönderilmesi
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Selin
D)

Gaye

11. “Göğü, Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O

Evrende bir ölçü ve
mükemmel bir düzen
bulunmaktadır.

B)

Yusuf
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13. Allah’ın evren için koymuş olduğu yasalar

16. Fatih Bey, anne-babasını ziyaret etmek için

düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi
diğerlerinden farklı bir yasa ile ilgilidir?

aracıyla yola çıkar. Yolculuk öncesinde aracının
bakımlarını yaptırır ve gideceği yere sağ salim
ulaşmak için dua eder. Yolculuk sırasında tüm
trafik kurallarına uygun davranır. Fakat aracın
lastiği patlar ve araçta maddi hasar oluşur.

A) Suyun kaldırma kuvveti
B) Yağmur ve karın oluşumu
C) Bazı bitkilerin tozlaşma yolu ile aşılanması
D) Çekme ve itme kuvvetinin, cismin kütlesiyle
bağlantılı olması

Metindeki altı çizili bölüm, aşağıdaki kavramlardan hangisi için bir örnek oluşturur?

14.

I. Mevsimlerin, gece ve gündüzün oluşumu
fiziksel yasalara bağlıdır.
II. Evrenin düzen ve işleyişinin tümü toplumsal
yasalarla gerçekleşir.
III. Kur’an-ı Kerim’de evrensel yasalarla ilgili
örnekler yer alır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I. ve II.		
C) II. ve III.		

B) I. ve III.
D) I, II. ve III.

15. Aşağıdaki ayetlerden hangisi insanın özgür
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A) Kaza		
C) Ecel		

B) Rızık
D) Tevekkül

17.

Beyza

Ahmet

irade sahibi olduğunu vurgulamaktadır?

A) “(Ey Muhammed!) De ki: Gerçek
Rabb’inizdendir. Dileyen inansın, dileyen
inkâr etsin...”
		
(Kehf suresi, 29. ayet)
B) “Onlar harcadıkları zaman ne israf ederler
ne de cimrilik, ikisi arasında orta bir yol
tutarlar.”
		
(Furkân suresi, 67. ayet)
C) “Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü
ne yeri delebilirsin ne de boyca dağlara
erişebilirsin.”
		
(İsrâ suresi, 37. ayet)
D) “Ey inananlar! Sabır ve namazla (Allah’tan)
yardım isteyin...”
		
(Bakara suresi, 153. ayet)

Ahmet ve Beyza, irade ve sorumluluk konusunda birer tablo hazırlamıştır.
Bu öğrencilerin verdiği örneklerden hangileri birbiriyle yer değiştirirse tablolar doğru
hâle gelir?
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Ahmet

Beyza

A)

I.

II.

B)

I.

III.

C)

III.

III.

D)

II.

I.
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18. “Allah’tan başka ilah yoktur. O, daima diridir

20. Allah pek çok canlı ve cansız varlık yaratmıştır.

(hayy), bütün varlığın idaresini yürütendir
(kayyum). O’nu ne uyuklama tutar ne de uyku.
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur.
İzni olmadan katında şefaat edebilecek olan
kimdir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. İnsanlar ise O’nun bildirdiklerinin dışında, ilminden hiçbir şeyi tam olarak kavrayamazlar. O’nun sonsuz kudreti (kürsüsü) gökleri
ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek
O’na zor gelmez. O yücedir, büyüktür.”
			
(Bakara suresi, 255. ayet)

Yarattığı varlıklar içerisinde insana farklı ve
üstün özellikler vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden
biridir?
A) İrade		
C) Rızık		

B) Ecel
D) Ömür

A) Allah’ın bir ve tek olduğu
B) Allah’ın yarattıklarını koruduğu
C) Allah’ın gücünün her şeye yettiği
D) Allah’ın insanlara her şeyi bildirdiği

19. İnsan elde ettiği güzelliklerden dolayı Allah’a

şükretmeli, karşılaştığı darlık ve zorluğun
üstesinden gelmeyi bilmelidir. O, Allah’ın kendisine akıl ve hür irade verdiğini unutmamalı;
olumsuzluklar karşısında “Alın yazım ve talihim
buymuş.” dememelidir.
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Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

Bu düşüncelere sahip olan bir insandan aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez?
A) Düşünerek karar alması
B) Araştırmaya önem vermesi
C) Sorumluluğu kadere yüklemesi
D) Elinden gelen gayreti göstermesi
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TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

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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