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1. Bu kitapçıkta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait 10 soru bulunmaktadır.
    Önerilen süre 15 dakikadır.
2. Soruları çözmek için iyi ışıklandırılmış sessiz bir ortam seçiniz.
3. Sınavda 3 yanlış cevabınız 1 doğru cevap sayınızı azaltacaktır.
4. Sorulara cevaplamaya dilediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Anlayamadığı-
nız soruları öğretmeninizle iletişime geçerek ona sorabilirsiniz.

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!



1. Yüce Allah’ın yarattığı evrende bir düzen var-
dır. Evren, üzerinde yaşadığımız dünya ile 
tüm yıldız ve gezegenleri içine alan varlıklar 
bütünüdür. İçinde yaşadığımız doğayı gözlem-
lediğimiz ve üzerinde düşündüğümüz zaman, 
varlıklar arasında bir denge, düzen ve uyum 
olduğunu anlarız. Varlıklar amaçsız yaratılma-
mıştır.

Bu durumu en iyi açıklayan ayet aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) “Kim zerre miktarı hayır işlemişse onu gö-
rür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu 
görür.” 

 (Zilzal suresi, 7 ve 8. ayetler) 

B) “İçinden taze et (balık) yemeniz ve takaca-
ğınız bir süs (eşyası ) çıkarmanız için denizi 
emrinize veren O’dur...” 

 (Nahl suresi, 14. ayet) 

C) “Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi 
ellerinizle işledikleriniz yüzündendir...”

 (Şura suresi, 30. ayet)

D) “Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş 
yere yaratmadık…”

 (Sad suresi, 27. ayet)

2. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Muzaf-
fer Bey, 5/A sınıfında öğrencilerine sorular 
sormaktadır. Öğrencilerinden Yunus’u tahtaya 
kaldırarak aşağıdaki soruları sormuştur. 

Yunus bu sorulardan her bir doğru cevabı için 
20 puan alacaktır.

 I. Yüce Allah insanı yaratmadan önce dün-
yayı yaşamasına uygun olarak hazırlamış 
mıdır?

 II. Evrende düzenli işleyen bir sistemin olması 
bunu yaratan bir yaratıcının varlığını göste-
rir mi?

 III. Evrendeki düzene tabiattan örnekler verile-
bilir mi?

 IV. Yüce Allah bir şey yaratacağı zaman mut-
laka meleklere de mi danışır?

 V. Yüce Allah istediğini istediği zaman yapa-
bilme gücüne sahip midir?

Buna göre 5. sınıf öğrencisi Yunus yukarı-
daki soruların tümüne “Evet” diyerek cevap 
verdiğine göre toplam kaç puan almıştır?

A) 100 B) 80 C) 60  D) 40



3. Binlerce yıldır devam eden evrendeki düzenli 
işleyiş tesadüfen oluşamayacak kadar muhte-
şemdir. En küçük canlılardan uzaydaki devasa 
büyüklükteki yıldızlara kadar gözlemlediğimiz 
bu düzen ve muhteşem uyum, bize bir yaratı-
cının varlığını göstermektedir.

Bu bilgilerden hareketle,

I. Kâinattaki muhteşem işleyiş bizlere bunla-
rı yaratan bir yaratıcının olduğunu gösterir.

II. İnsan dünya hayatında kısa bir süre kala-
caktır.

III. Evrende hiçbir şekilde rastlantılarla açıkla-
namayacak düzenli bir işleyiş vardır.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

C) II ve III. D) I ve III.

4. 
Yüce Allah’ın gücü sınırsızdır. 
O’nun için hiçbir şey zor değildir. 
O’nun gücü her şeye yetmekte-
dir ve bir şey yaratmak için sa-
dece ona “Ol” demesi yeterlidir 
o da hemen oluverir. Bu husus 
Kur’an’da şöyle bildirilir: “Bir şeyi 
dilediği zaman O’nun emri, o 
şeye ancak “Ol” demektir. O da 
hemen oluverir.”
 (Yâsin suresi, 82. ayet)

Öğretmen Ebubekir Bey’in öğrencilere yö-
nelttiği “Arkadaşlar! Tahtaya yazdıklarımda 
Yüce Allah’ın hangi sıfatına vurgu yapılmış-
tır?” sorunun cevabı aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Rezzak B) Semi

C) Kudret D) Vahdaniyet



5. Yüce Allah, her şeyi gören, işiten ve bilendir. 
Her şeyden en küçük ayrıntısına kadar haber-
dardır. Allah (c.c.) yarattığı tüm varlıkların bil-
gisine hakimdir. Yaratıcı olduğu için yarattığı 
her şeyi bilir ve işitir. Bu durum bir Kur’an aye-
tinde şöyle ifade edilir: “… Şüphesiz Allah hak-
kıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”Yüce Allah’ın 
işitmesi ve görmesi, yaratılmış varlıklardaki 
kulak, göz gibi organlar yoluyla değildir. Çünkü 
Yüce Allah yarattıklarına benzemez.

Bu parçanın başlığı aşağıdakilerden hangi-
si olmalıdır? 

A) Allah görür ve işitir.

B) Allah bütün canlıların rızkını verendir.

C) Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.

D) Allah’ın her şeye gücü yeter.

6.  Dünyamız Güneş’in etrafında bir silahtan çıkan 
mermiden daha hızlı döndüğü hâlde üzerinde-
ki insanları, hayvanları, bitkileri ve cansızlara 
zarar vermiyor, onları savurmuyor. Güneş her 
zaman doğudan tam vaktinde doğup dünyamı-
zı ısıtıyor ve aydınlatıyor. Dünyamız milyonlar-
ca yıldır belirli bir hızla döndüğü hâlde, hiçbir 
zaman yörüngesinden çıkmadan ve bir gök 
cismine çarpmadan hareketini sürdürüyor.

Verilen bilgilerden hareketle aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?

A) İnsan akıllı bir varlıktır

B) Evrende düzen bir takım rastlantılar sonucu 
meydana gelmiştir.

C) Evrende muhteşem bir düzen vardır. 

D) Dünya ile Güneş aynı büyüklüktedir.

7. Ramazan kendini daha yaklaşırken hissettirir. 
Bu ay yaklaşınca evlerde Ramazan hazırlıkları 
başlar. Bu mübarek ayda mukabele okuyacak 
kimseler planlamalarını yaparlar. İftar ve sahur 
sofraları için alışverişler yapılır. Ev hanımları 
bu aya özgü yiyecekleri elbirliği ile hazırlar. Bu 
ayda daha rahat oruç tutabilmek için günlük 
hayatın akışında bazı değişiklikler yapılır.

Bu paragrafın başlığı olmaya aşağıdakiler-
den hangisi en uygundur? 

A) Kültürümüzde Ramazan ve oruç

B) Hz. Davut’un hayatı

C) Orucu bozan durumlar

D) Mukabele nasıl okunur? 



8. 
I.

Toplumsal yardımlaşma ve dayanış-
maya katkı sağlar.

II. İnsanların maddi refaha kavuşmasını 
sağlar.

III. İnsanda sorumluluk bilincini arttırır.

Yukarıdaki oruçla ilgili ifadeler için aşağı-
dakilerden hangileri söylenebilir?

I II III

A) Doğrudur Doğrudur Doğrudur

B) Doğrudur Yanlıştır Yanlıştır

C) Yanlıştır Doğrudur Doğrudur

D) Doğrudur Yanlıştır Doğrudur

9. Yüce Allah insanları en güzel şekilde yaratmış 
ve onlara sayısız nimetler vermiştir. Yüce Al-
lah’ın lütfettiği nimetlere şükretmek Müslüman-
lar için bir görev ve ibadettir. Verilen nimetlerin 
çokluğu sebebiyle bazen bu nimetlerin önemi 
yeterince anlaşılmaz. Ramazan, kıymeti farke-
dilmeyen pek çok nimetin değerini Müslüman-
lara öğreten bir aydır.

Bu paragrafın başlığı aşağıdakilerden han-
gisi olmalıdır? 

A) Ramazan ve oruçla ilgili kavramlar.

B) Oruç insanlara niyetlerin kıymetini hatırlatır. 

C) Namaz insana zamanın kıymetini öğretir.

D) Abdest insanı temizliğe alıştırır.

10. Din kültürü ve ahlak bilgisi Öğretmeni Nisanur Hanım, 5/B sınıfında tahtaya yazarak öğrencilerinden biri-
nin sorusunu cevaplamıştır.

Ramazan ayında maddi durumu elverişli 
olanların bir yoksulun bir günlük yiyeceği 
veya bunun karşılığı olan maddi bedelini 
yoksula vermesidir.

Buna göre, öğrencinin sormuş olduğu soru aşağıdakilerden hangisidir?

A) İftar ne demektir? B) Sahur ne demektir?

C) İmsak ne demektir? D) Fitre ne demektir?

                    Hazırlayan
                   Onur YİĞİT
                 0552 4102405

(Görüş ve önerileriniz için)


