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9. Sınıf
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi
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1.  	 Bir	 toplum	 içinde	 veya	 insanlar	 arasında	 benimsenmiş	
veya	yaşatılmakta	olan	her	türlü	duyuş,	düşünüş,	davra-
nış,	kural	ve	kıymetlere	-	-	-	-	denir.	
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlar-
dan hangisi getirilmelidir? 

A)	örf		 B)	adet		 	 C)	gelenek	
D)	değer		 	 E)	ahlak

2.  Değerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış 
bir değerlendirmedir?

A)		Değerler	eğitiminin	temeli	ailede	atılır.
B)		Her	değer	bütün	kültürlerde	aynı	şekilde	kabul	görür.
C)		Bir	bütün	olarak	değerler	toplumsal	hayata	ve	kişiye	

yön	verir.
D)		Değerlerin	oluşumunda	içinde	yaşanılan	kültürün	et-

kisi	büyüktür.
E)		İnsanın	doğuştan	getirdiği	özellikler	değerlerin	oluşu-

muna	etki	eden	bir	faktördür.

3.   • “Şüphesiz	Allah,	adaleti,	iyiliği,	akrabaya	yardım	etmeyi	
emreder;	çirkin	işleri,	kötülüğü	ve	taşkınlığı	da	yasaklar.	
O,	düşünüp	tutasınız	diye	size	öğüt	verir.”	

(Nahl	suresi,	90.	ayet)	
• “Kim	iyi	bir	iş	yaparsa	bu	kendi	lehinedir.	Kim	de	kötülük	
yaparsa	kendi	aleyhinedir.	Rabb’in	kullara	zulmedici	de-
ğildir.”	
	 	 	 								(Fussilet	suresi,	46.	ayet)	

Bu ayetlerden; 

	 I.					Allah	kötü	olanı	emretmez.					
	 II.				Allah’a	itaat	iyiliğe	götürür.	
	 III.			Kötülük	yapmak	insanın	kendine	zulmüdür.	

yargılarının hangilerine varılabilir? 

A)	Yalnız	I.		 B)	Yalnız	II.		 C)	I.	ve	III.	
D)	II	ve	III.		 E)	I,	II.	ve	III.

4.  	 Değerler	kendiliğinden	oluşmaz,	her	zaman	bir	kaynağa	
ihtiyaç	duyar.	Bu	bağlamda	birey	ve	 toplumlar	bir	 inanç	
sitemine	 göre	 değer	 yargılarını	 oluşturmaya	 önem	 ver-
mişlerdir.
Burada değerlerin oluşumuna etki eden;

	 I.	 din,
	 II.	 eğitim,
	 III.	çevre

faktörlerinden hangileri vurgulanmıştır?

A)	Yalnız	I.		 B)	Yalnız	II.		 C)	I	ve	II.
D)	II	ve	III.		 E)	I,	II	ve	III.

5.  	 İslamiyet,	 kendi	 temel	 prensiplerine	 ters	 düşen,	 sosyal	
değerlere	zarar	verici	örf	ve	adetleri	kabul	etmemiştir.	
Aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma örnek ola-
rak gösterilebilir? 

A)	 Selamlaşmak	
B)	 İsraftan	kaçınmak	
C)	 Kan	davası	gütmek	
D)	 Hasta	ziyaretine	gitmek	
E)	 Sünnet	merasimi	yapmak

6.  Bir toplumda “eskiden	 beri	 uygulanagelen,	 dolayısıy-
la	kuşaktan	kuşağa	iletilen,	kültürel	değer,	alışkanlık	ve	
davranışlara” verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 

A)	Adet		 B)	Tutum		 C)	Ahlak	
D)	Örf		 E)	Değer
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Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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7.  Örf ve adetlerimizde önemli yer tutan aşağıdaki uygu-
lamaların hangisinde din duygusu daha yoğundur? 

A)	Selamlaşma	
B)	Cenaze	töreni		
C)	Hasta	ziyareti	
D)	Nişan	ve	evlenme	
E)	Çocuklara	ad	koyma	

8.  Aşağıdakilerden hangisi örf ve adetlerimizle ilgili 
yanlış bir bilgidir? 

A)	İlkin	taklitle	öğrenilir.	
B)	Dinin	etkisi	fazlaca	hissedilir.	
C)	Yazılı	olmayan	kuralları	vardır.	
D)	Eskiden	beri	uygulanagelen	davranışlardır.	
E)	Uymayanlara	maddi	yaptırım	uygulanır.

9.  Aşağıdakilerden hangisi ahlak-din ilişkisini doğru-
dan ifade etmez? 

A)		Saygısızlığın	toplumda	hoş	karşılanmaması	
B)  Ahirette,	iyilikler	karşılığında	ödül	verileceğinin	bildirilmesi	
C)	 Peygamberin	güzel	ahlakı	tamamlamak	için	gönderilmesi 
D)		Allah’ın	insandan,	kötülüklerden	uzak	durmasını	istemesi	
E)		Yalan	 söylemenin	 dinde	 haram	 ahlakta	 kötü	 olarak	

değerlendirilmesi	

10.  Aşağıdakilerden hangisi ahlakın sözlük anlamların-
dan biridir? 

A)	Fedakâr		 B)	Doğru	 	C)	Tutum
	D)	Huy		 E)	Töre

11.  Peygamberlerin	 ortak	 amaçlarından	 biri	 de	 insanların,	
ahlakını	 güzelleştirmelerinde	 onlara	 rehberlik	 etmek	 ve	
model	olmaktır.	Hz.	Peygamber	de	“Ben	güzel	ahlakı	ta-
mamlamak	 için	gönderildim.’’	diyerek	bu	durumu	açıkça	
belirtmiştir.	
Hz. Peygamberin aşağıdaki yönlendirmelerinden 
hangisi bu parçada anlatılan hususla ilgili değildir? 

A)		İbadetlerin	en	hayırlısının	vaktinde	kılınan	namaz	ol-
duğunu	söylemesi	

B)		Kötülüğün	ardından	onu	yok	edecek	bir	iyiliğin	yapıl-
masını	tavsiye	etmesi	

C)		Güçlü	 olmayı,	 kızgınlık	 anında	 duygularına	 hâkim	
olma	olarak	tanımlaması	

D)		Çekememezliğin	yıkıcı	etkilerinden	kurtulmak	için	on-
dan	sakınılmasını	istemesi	

E)		Cimriliğin,	 insanı	 haramları	 çiğnemeye	 sevk	 ettiğin-
den	ondan	arınmaya	vurgu	yapması

12.  “Küçüklerine	merhamet	etmeyen,	büyüklerine	saygı	gös-
termeyen	bizden	değildir.”
Bu hadiste vurgulanan husus aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A)		Büyük	olmanın	saygıyı	gerektirdiği
B)		İslam’ın,	küçüklere	şefkatle	yaklaşmayı	esas	aldığı
C)		Toplumsal	hayatta	merhametin	hâkim	olması	gerektiği
D)  Merhametin	insan	ilişkilerinde	önemli	bir	rolünün	olduğu
E)		İnsan	ilişkilerinin	sevgi	ve	saygı	temelinde	yürütülme-

si	gerektiği


