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Bu testte 50 soru vardır.

1.

2.

3.

4.

Diğer sayfaya geçiniz.
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5.

6.

Büşra Öğretmen seçmeli Kur’an-ı Kerim dersinde,
öğrencilerinin bazı şeyleri daha kolay ezberleyebilmesi
için kodlama yöntemine başvurmuştur. Bu çerçevede
tahtaya ٍُ ْ َْ ِ şeklinde bir kodlama yazmıştır.

Buna göre, Büşra Öğretmen’in aşağıdakilerden
hangisini öğrettiği söylenebilir? 

İzhar harflerini İhfa harflerini

Kalın okunan harfleri İnce okunan harfleri

Kalkale harflerini

7.

A) B)

C) D)

E)

8.

9.

Diğer sayfaya geçiniz.
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10.

11.

12.

13.

Diğer sayfaya geçiniz.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Diğer sayfaya geçiniz.
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Ahmet KPSS'den istediği notu alıp memur olarak
atanması durumunda küçükbaş bir hayvan kesmeyi
adamıştır. Dileğinin gerçekleşmesi üzerine de adağını
yerine getirerek bir koyun kesmiş ve bunun etinin bir
miktarını dağıtmış, bir miktarını ise ailesiyle birlikte
yemiştir. Ancak bir arkadaşı ona bazı tür kurbanlardan
sahibinin yememesi gerektiğine dair bir bilgi verince
kendi adak kurbanının durumunu merak etmiş ve bir
imama sormuştur.

Buna göre, imamın aşağıdaki cevaplardan hangisini
vermesi beklenir?

İslam’a göre fakir olduğun için kendi adağından
yemende bir sakınca yoktur.

Adak kurbanının etinin sadece üçte birini yiyebilirsin,
daha fazla yediysen tekrar kurban kesmen gerekir.

Etten bir lokma bile yediğinde adak geçersiz olur ve
tekrar kurban kesmen gerekir.

Adak etinden yemen uygun olmadığı için yediğin
miktar bedelince sadaka vermen gerekir.

Adağının geçerli olabilmesi için yediğin miktar yerine
bir horoz kurban etmen gerekir.

20.

A)

B)

C)

D)

E)

21.

İslam devletlerinde, ticaretin gelişmesine çok önem
verilmiştir. Bu amaçla ticaret yolları üzerinde ve
şehirlerin içinde tüccarların barınması ve konaklaması
için binalar; ayrıca tücccarların mallarını rahatça alıp
satabilecekleri çarşı ve pazarlar inşa edilmiştir. Bu
yapıların bir kısmında sadece belirli malların satışı
yapılırken bazılarında ise pek çok ürün yer almış, hatta
bir kısmında üretim de yapılmıştır.

 Aşağıdakilerden hangisi parçada bahsedilen
amaçlarla yapılmış eserler arasında yer almaz?

Arasta Bedesten Kervansaray

Ribat Han

22.

A) B) C)

D) E)

23.

Diğer sayfaya geçiniz.
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24.

25.

26.

27.

Diğer sayfaya geçiniz.
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28.

29.

30.

  

31.

Diğer sayfaya geçiniz.
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32.

33.

34.

35.

Diğer sayfaya geçiniz.
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36.

37.

38.

Hristiyanlık, Miladi 1. yüzyılda Roma hâkimiyetinde
bulunan Kudüs’te ortaya çıkmıştır. Yahudi bir çevrede
ortaya çıkması, ilk inananların Yahudi olması ve Hz.
İsa’nın “Ben İsrail evinin kaybolmuş koyunlarından
başkasına gönderilmedim.” ifadesi, Hristiyanlığın bir
anlamda Yahudiliğin devamı olarak şekillenmesini
beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede Yahudilikteki bazı
ibadet ve uygulamalar şekil değiştirerek Hristiyanlığa
taşınmıştır. Örneğin, Yahudilikte Tanrı ile yapılan ahdin
sembolü olarak görülen sünnet uygulaması, şekil ve
muhteva değiştirerek Hristiyanlığa da geçmiştir.

Bu uygulamanın Hristiyanlıktaki karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?

Vaftiz Konfirmasyon Endüljans

Komünyon Günah itirafı

39.

A) B) C)

D) E)

40.

Diğer sayfaya geçiniz.
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41.

42.

43.

44.

Diğer sayfaya geçiniz.
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Sema Hanım,
İslam dininin yasakladığı kötü alışkanlıklardan biri olan
uyuşturucuyu anlatacağı derse konuyu iyi bilen
uzmanlar getirmek ister. Bu amaçla emniyet ve sağlık
müdürlüklerinden talepte bulunur ve onlardan gelen
uzmanlarla birlikte derse girer. Sağlık müdürlüğünden
gelen uzman uyuşturucunun sağlıkla ilgili zararlarını
bilimsel verilerle anlatır, emniyetten gelen uzman da
uyuşturucun kişiye ve topluma verdiği zararlara dair
istatistiki bilgiler sunar.

 Bu derste Sema Öğretmen’in aşağıdaki
yöntemlerden hangisini uyguladığı söylenebilir?

Tartışma Örnek olay

Düz anlatım Drama

Gezi gözlem

45.

46.

A) B)

C) D)

E)

47.

  

Diğer sayfaya geçiniz.
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48. 49.

50.

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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