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Test No: 815 
1. DERSİN KONUSU: TÜRKÇE / DENEME 3 
2. DERSİN KONUSU: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK: Seçme Konular III 
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815                   

AÇIKLAMA: Sevgili gençler, aşağıdaki soruları çözerken Türkçe anlama, kavrama, çözümleme ve yorumlama yeteneğinizi 
geliştirirken 2. DERSİN KONUSU ile unuttuklarınızı hatırlama, belleğinizde olanları güncelleme fırsatı bulacaksınız.   
 Bu soruların yazarı, hatalı bulduğunuz soruları öğretmeninizle paylaşmanızı istiyor. Kolay gelsin.  

 
1. Sirk Delili ( ) Şirk kelimesi, ortaklık demek olup, tevhit kelimesinin zıddıdır. Şerik ise, ortak demektir. Kur’an-ı Kerîm 
insanları tevhide ( ) yani, Allah’ın birliğini kabule dâvet etmiş ( ) O’na zatında, sıfat ve fiillerinde başkalarını şerik (ortak) 
kılmaktan şiddetle men etmiştir ( ) Kur’an-ı Kerîm, ayrıca şirkin pek büyük bir günah ve zulüm olduğunu, Hak Teâlâ’nın 
kendisine şirk koşulmasını asla affetmeyeceğini, bundan başka olan günahları dileyeceği kimseler için ( ) affedeceğini de 
bildirmiştir.1 
Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? 
A) (...) (,) (,) (:) (-)  
B) (:) (,) (,) (:) (,)  
C) (;) (.) (,) (.) (-)  
D) (:) (,) (.) (.) (.)  
E) (:) (,) (,) (.) (-) 
 
2. Beraatı Asliye anlayışına göre İslâm hukukunda, aksine bir hüküm veya delil bulunmadığı sürece o kişinin hukuki ve cezai 
açıdan sorumlu tutulamayacağı esastır. 
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 
A) işaret sıfatı vardır. 
B) İsim-fiiller kullanılmıştır.  
C) Belgisiz sıfat vardır. 
D) Basit yapılı bir fiil cümlesidir. 
E) Bağlaç vardır. 
 
3. Namaz esnasında bazı eksiklik veya yanlışlıkları telafi etmek (I) amacıyla namaz sonunda yapılan secdeye sehiv secdesi 
denir. Sehiv secdesi gerektiren (II) durumlar şunlardır: Birinci ve ikinci oturuşlarda (III) Tahiyyat duasını okumamak, birden 
fazla rükû veya ikiden fazla secde yapmak, birinci oturuşu gerçekleştirmeden (IV) ayağa kalkmak, Fatiha veya Fatiha’dan 
sonra zamm-ı sure okumamak (V)... 
Bu metinde altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir fiilimsidir? 
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 
 
4. İbadetlerde fert ve toplum yararıyla açıklanabilir unsurlar ile taabbüdi nitelik taşıyan ve Allah’a bağlılığı temsil eden 
sembolik davranışlar genellikle bir arada bulunur. Ancak bazılarında fert ve toplum yararı, bazılarında ise taabbüdilik daha 
ön plandadır. Örneğin, ramazan orucunda taabbüdi yön daha belirgindir. 
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha ağır basmaktadır? 
A) Öyküleme  
B) Kişileştirme  
C) Açıklama 
D) Betimleme 
E) Tartışma 
   
5. Farabi’ye göre siyaset felsefesinin temelinde; hakikat, toplumun tüm kesimlerine açılmak olmalıdır. Bu nedenle hakiki 
filozof hem teorik bilgilere hem de bunları insanları mutluluğa yönlendirme doğrultusunda kullanma gücüne sahip olan 
kişidir. 
Farabi’nin bu düşüncesi, aşağıdaki sorulardan hangisinin açıklaması olabilir? 
A) Sanat felsefesi nedir?  
B) Din felsefesi nedir? 
C) Bilim felsefesi nedir?  
D) Siyaset felsefesi nedir?  
E) Bilgi felsefesi nedir? 



800 TÜRKÇE-DKAB / Sayfa 2 

 

 
6. Farabi ve İbn Sina; Tanrı’nın cüzi hadiseleri (tikelleri) bilemeyeceğini ileri sürmeleri, dirilişin (haşr) cismani değil, ruhani 
olacağını savunmaları, âlemin kıdemini benimsemeleri... Gibi düşünceleri benimsemişlerdir. Gazali ise onları bu 
düşüncelerinden dolayı dinden çıkmakla itham etmiştir. 
Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? 
A) İyelik eki üçüncü tekil kişi eki 
B) İşaret zamiri 
C) Yapma durum eki almış sözcük örneği 
D) Hem iyelik hem durum eki almış sözcük 
E) Kişi zamiri 
  
7. I. Sihizm, Hindistan’da karşılaşılan bir inanç sistemidir. 
II. Kurucusu Guru Nanak’tır. 
III. Kutsal kitapları Guru Granth’tır 
IV. On Gurunun öğretilerini temel alan tektanrıcı bir dindir 
V. Kendilerine özgü giyim tarzlarıyla dikkat çekerler. 
Yukarıda numaralınmış cümlelerden hangisindeki altı çizili sözcüğün yapısı ötekilerden farklıdır? 
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 
 
8. (I) İslâm felsefesi ekolü İşrakilik; Şihabüddin es-Sühreverdi (el-Maktul) tarafından kurulmuştur. (II) Aristoteles 
felsefesine ve onu takip eden İslâm filozoflarına karşı olumsuz bir bakışa sahiptir. (III) Hakikatin, doğrudan sezgi ve bir iç 
aydınlanmayla elde edilebileceğini savunmaktadır. (IV) Yapısı ve öğretileri itibarıyla eklektiktir. (V) Eklektik, farklı dönem 
ve tarzları keyfi olarak bir araya getirme veya seçmecilik yapma felsefesidir. 
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi yüklemin türüne göre diğerlerinden farklıdır? 
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 
 
9. (I) Allah’ın bütün eksikliklerden münezzeh olması ve hiçbir şeye benzememesi, İslâm sanatında soyut bir anlayışın 
oluşması (II) kendini (III) süsleme motiflerinde (IV) ağırlıklı olarak (V) göstermiştir. 
Yukarıdaki cümlede, hangi numaralar arasında kalan öğe cümlenin nesnesidir? 
A) I. ile II.  
B) II. ile III.  
C) I. ile III.  
D) III. ile IV.  
E) IV. ile V. 
  
10. Müslüman Türkler, mimari eserlerde genellikle eyvan türü öğelere yer vermişlerdir. 
Yukarıdaki cümlede, aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? 
A) Yükleme 
B) Belirtisiz nesneye 
C) Özneye 
D) Dolaylı tümlece 
E) Sözde özneye 
 
11. Kapalı toplum yapısına sahip mezheplerde dinî yaşam, büyük bir gizlilik prensibi içerisinde yürütülmekte ve temel 
inanç esasları, mezhep mensubu olmayanlardan gizlenmektedir. Öyle ki mezhebin sırlarının ifşa edilmesi veya layık 
olmayan kimselere verilmesi emanete ihanet olarak kabul edilmektedir. Bu özellikler en çok Nusrayrilik mezhebinde 
görülür. 
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? 
A) Betimlemeye 
B) Kişileştirmeye 
C) Eksiltili cümlelere 
D) Açıklamaya 
E) Abartmaya 
 
12. Diyalektik adlı sosyal değişme modeline göre; toplumsal değişme, zıtların etkileşimi üzerine kuruludur. İnsanlık 
tarihinin her aşaması, bir sonraki aşamanın tohumlarını bünyesinde barındırmakta, her yeni aşama da bir öncekinin karşıtı 
olarak onun varlığı bulmaktadır. 
Bu parçanın aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 
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A) Birbirinin karşıtı olan sözcüklere 
B) Ünsüz sertleşmesine 
C) Ünsüz türemesine 
D) Ünsüz yumuşamasına 
E) Kaynaştırma harfine 
  
13. Sosyal grup olan sendika üyeleri; birden fazla bireyin bir araya gelmesiyle oluşan, ortak amaçlara, değerlere, yazılı ve 
sözlü normlara sahip, rol ve statü dağılımının gerçekleştiği, üyelerinin aidiyet ve biz duygusu taşıdığı insanlar kümesidir. 
Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Yapısına göre basit cümledir. 
B) Özne ve yüklemden oluşmuştur.  
C) Birden çok yan cümlecik vardır.  
D) Yüklemine göre isim cümlesidir.  
E) Yüklemin yerine göre kurallıdır. 
 
14. Çocuklar, küçük yaşlardan itibaren dine karşı ilgi ve istek duyarlar. İlk dönemlerde dinî kavramların içeriğini 
anlayamasalar da dualara ve ibadetlere karşı oldukça ilgilidirler. Evde büyüklerinin namaz kıldığını gören çocuklar, onlar 
gibi eğilip doğrulur ve dudaklarını dua okuyor gibi kıpırdatırlar. Yine aile büyüklerinden gördükleri şekilde sofraya besmele 
ile oturup şükrederek kalkarlar. Bu hareketleriyle aslında yetişkinleri taklit etmektedirler. Taklitleri sonucunda aile 
büyüklerinin mutlu olduğunu ve kendilerini takdir ettiğini gören çocuklar, bunları daha sık tekrar etmeye başlarlar. 
Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Dini davranışların sadece aile bireylerinden öğrenileceği 
B) Yetişkinlerin ibadetlerini çocukların görebileceği yerde yapmaları 
C) Dini davranışların temelinde davranışsal yaklaşımın etkili olduğu 
D) Taklitlerin din eğitiminde önemli bir yeri olduğu 
E) Çocukların yaptığı taklitlerin her zaman takdir edilmesi 
   
15. Ontolojik delil bulgulardan hareket eden bazı düşünürler; Tanrı’nın varlığını “Tanrı” kavramının tahlilinden hareketle 
temellendirmeye çalışmışlardır. Buna göre, Tanrı kendisinden daha mükemmeli düşünülemeyen varlıktır. Aziz Anselmus 
bunu şu şekilde dile getirmiştir: “Tanrı ile en yüksek derecede kemale sahip bir varlığı kastetmekteyiz. Varlık bir kemaldir, 
öyleyse Tanrı vardır.” 
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Alıntı yapılmıştır. 
B) Tanrı’nın varlığı vurgulanmıştır. 
C) Kanıtlama yöntemi ağır basmaktadır.  
D) Tanrı varlığının başka bir kanıtı yoktur.  
E) Yargılar bir sözcük üzerinde somutlaştırılmıştır 
 
16. I. Eğitim: Bireyin davranışlarını kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı ve istendik bir biçimde değiştirmedir. 
II. İnformal eğitimde birey, farkında olmadan din hakkında bilgi sahibi olur. 
III. Formal eğitimde, bireyde kasıtlı olarak dinî davranış değişikliği oluşturulması amaçlar 
IV. Örgün eğitimde, okullarda yapılan planlı programlı din eğitimi faaliyetidir. 
V. Yaygın eğitimde, okul eğitimi yanında veya dışında yapılan din eğitimi faaliyetidir. 
Yukarıda numaralanmış cümlelerde, altı çizili dil birliklerinden hangisi diğerlerinden farklı bir kelime grubudur? 
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 
  
17. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden bazılarında din eğitimi, devlet tarafından zorunlu olarak okutulan dersler arasında yer 
almakta, bazılarında da dinî kurumlara bırakılmaktadır. Bazılarında ise küçüklerin, velilerinin, büyüklerin de kendilerinin 
talebi doğrultusunda verilmektedir. Bunlara rağmen ortak olan husus, her üye ülkenin din eğitimini verirken temel 
özgürlükleri gözetmesidir. 
Bu parçada aşağıda verilenlerden hangisinden söz edilmemiştir? 
A) Her ülkenin din eğitim farklılık gösterir. 
B) Bazı ülkelerde din eğitimi halkın istekleriyle şekilleniyor. 
C) Din eğitimi konusunda insan haklarına uyulması bekleniyor. 
D) Din eğitimini zorunlu ders kabul eden ülkeler de vardır. 
E) Bazı ülkeler din eğitimini tamamen serbest bırakmıştır. 
 
18. İlk Müslüman Türk devleti olarak kabul edilen Karahanlılar Devleti’ni Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri kurmuşlardır. 
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Karahanlıların en önemli dönemi 934 yılında başa geçen Abdülkerim Saltuk Buğra Han zamanıdır. Bu hükümdarın 
Müslümanlığı kabul etmesiyle, devlete bağlı Türkler arasında İslâmiyet yayılmaya başladı. Böylece ilk Türk-İslâm devletinin 
kurucusu oldu. Karahanlılar Gaznelilerle yaptıkları mücadelede başarılı olamadılar. Yusuf Kadir Han’ın ölümünden sonra 
oğulları arasında çıkan taht kavgalarından dolayı devlet doğu ve batı olarak ikiye ayrıldı. 1212’de de Harizmşahlar 
tarafından yıkıldı 
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? 
A) Betimleyici anlatım  
B) Açıklayıcı anlatım  
C) Tartışmacı anlatım  
D) Öyküleyici anlatım 
E) Karşılaştırıcı anlatım 
 


