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10. Sınıf 
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi

1.  Çoğu insan tarafından evrensel doğrular kabul edilen ve sonrasında da yasal norm haline gelmiş kimi ilkeler, 
ahlak kuralı olarak kabul edilmiştir. Dürüstlük, bu tür ilkelere verilecek örneklerden biridir. Bazı ahlaki kurallar ise 
toplumların kendi inanç, kültür ve anlayışına göre şekillenmiştir. Tüm bu etkenlerle varlık kazanan ahlak kuralla-
rı, insanların bir arada huzur içinde yaşamalarını mümkün hale getirmiştir.

Metinde vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bireyin erdemli davranışları topluma yansır.
B) Her insanın emniyet içinde yaşama hakkı vardır.
C) Çevre, ahlakın şekillenmesinde belirleyici bir role sahiptir.
D) Din, gelenek ve hukuk gibi disiplinler ahlak kurallarını belirler.
E) Toplumsal davranışlar ile ahlak arasında doğrudan bir ilişki vardır. 

2.  “Bir kişinin arkasından onun hoşlanmayacağı sözler söylemek, onu incitici ve küçültücü sözlerle anmak” şeklin-
de tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haset B) Tecessüs C) Gıybet D) Suizan E) Yalan

3.  “Bir baba evladına güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakmış olmaz.”
“Çocuklarınıza ikramda bulunun ve onları güzel şekilde yetiştirin.”

Verilen hadisler aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) Ağaç yaş iken eğilir.
B) Bin bilsen de bir bilene danış.
C) Ayağını yorganına göre uzat.
D) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
E) Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta anlaşılır.
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4.        • Ahlak eğitimi ailede başlar, okul ve toplum içinde devam eder. 

• Ahlakın iyileşmesi, iyi bir karakter eğitimi ile mümkün olur. 

Verilen bilgilerden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A) İnsan, mükemmele ulaşabilecek bir varlıktır. 
B) İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur. 
C) Ahlak evrensel olduğu için sabit bir değerler sistemidir. 
D) Ahlak süreç içerisinde şekillenebilen ve gelişebilen bir olgudur.
E) İyi bir ahlak eğitimi alınmadığında bunu telafi etme ihtimali düşüktür.

5.  “İyice bilmediğin bir şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi yaptıklarından sorumludur.” 
(İsrâ suresi, 36. ayet)

Bu ayette aşağıdaki ilkelerden hangisi vurgulanmıştır? 

A) Verilen sözde durmak
B) Özel hayata saygı duymak
C) Haset etmekten uzak durmak
D) İnsanlarla alay etmekten sakınmak
E) Şüpheli bilgiyle hareket etmekten kaçınmak

6.  Aşağıdaki hadislerden hangisi ekonomik hak ve sorumluluklar hususunda örnek oluşturmaz?

A) “Helal kazanç temin etmek için çalışmak ibadettir.” 
B) “Çalışana emeğinin karşılığını alın teri kurumadan veriniz.”
C) “Zenginlik, mal çokluğu değildir; asıl zenginlik, gönül tokluğudur.”
D) “Hiç kimse kendi elinin emeğinden daha hayırlı bir yiyecek yememiştir.’’ 
E) “Dünya işlerinizi düzeltip yoluna koyunuz, ahiretinizi de ihmal etmeyip onun için çalışınız.” 
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7.  İslam’ın temel ilkelerinden biri de insan hayatını korumaktır. Bu çerçevede yaşama hakkı dokunulmaz kabul 
edilmiş, insanın kendisine veya başkalarına zarar vermesi yasaklanmıştır. Bu duruma, Kur’an-ı Kerim’de 
- - - - ayetiyle dikkat çekilmiştir.

Metindeki boşluğa aşağıdaki ayetlerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

A) “…Allah’ın muhterem kıldığı cana kıymayın…”
 (İsrâ suresi, 33. ayet)

B) “…Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayınız…” 
 (Hucurât suresi, 12. ayet)

C) “Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.”
 (İnsan suresi, 3. ayet)

D) “…Şüphesiz ki bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez…”
 (Ra’d suresi, 11. ayet)

E) “İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise eksik tutan hilekârlara 
yazıklar olsun!”

 (Mutaffifîn suresi, 1-3. ayetler)

8.  Özel yaşam alanı; kişinin başkalarıyla paylaşmak istemediği, başkaları tarafından bilinmesi, görülmesi veya gö-
rüntülenmesinden rahatsızlık duyduğu alan olarak tanımlanır. Bu alanın gizliliği ve dokunulmazlığı İslam dininde 
mahremiyet kelimesiyle ifade edilir.

Buna göre insanların;

I. evlerine izinsiz olarak girme,

II. verdiği sırları başkalarıyla paylaşma,

III. gizli konuşmalarını dinleme,

IV. sosyal medyada arkadaşı olma

davranışlarından hangileri sözü edilen durumun ihlali kapsamında değerlendirilir?

A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) I, III ve IV E) II, III ve IV

9.  “Müminlerin iman bakımından en iyi olanları, ahlaken en iyi olanıdır.”
“Gerçek Müslüman olmak demek, güzel ahlaklı olmak demektir.”

Bu hadislerde ahlakın;

I.  din ile ilişkisi, 

II.  evrenselliği,

III.  kaynağı

hususlarından hangilerine değinilmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
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10.  İslam’ın ana gayesi ahlaklı bir insan ve toplum oluşturmaktır. Bu nedenle, insanın kendisine olduğu kadar baş-
kalarına da değer vermesini, onların haklarını gözetmesini tavsiye eder.

Aşağıdaki hadis ve ayetlerden hangisi bu kapsamda değerlendirilmez?

A) “Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin…”
  (Bakara suresi, 188. ayet)

B) “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabb’inize kulluk edin.”
  (Bakara suresi, 21. ayet)

C) “Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın...”
  (İsrâ suresi, 35. ayet)

D) “Öyleyse yetimi sakın ezme. El açıp isteyeni de sakın azarlama…”  
  (Duhâ suresi, 9-11. ayetler)

E) “Birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. 
  (Hadis-i şerif)

11.  “İnsanların özel hâllerini araştırmayınız.” (Hadis-i şerif)

Verilen hadiste;

I. tecessüs,

II. haset,

III. gıybet,

IV. suizan

davranışlarından hangileri yasaklanmıştır? 

A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I ve IV E) III ve IV

12.       I. Bir kimseyi yapmadığı bir şeyle suçlamak

II. Kamu malını kendi çıkarları için kullanmak

III. Kaçak elektrik veya su kullanmak

IV. Bir şey satarken eksik tartmak

Verilen davranışlardan hangileri “hırsızlık” kapsamında değerlendirilir?

A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) I, III ve IV E) II, III ve IV
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13.  İslam’da iman-ahlak ilişkisi sıklıkla vurgulanır. Bu bağlamda Müslümanların inançlarının gereğini yerine getirme-
leri ve imanlarını doğru davranışlarla desteklemeleri istenir.

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi metinde sözü edilen durumla ilgili değildir?

A) “Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah’a iman edersiniz…” 
  (Âl-i İmrân suresi, 110. ayet)

B) “Size Rabb’inizden açık bir delil gelmiştir; artık ölçüyü, tartıyı tam yapın, insanların eşyalarını eksik vermeyin.”
  (A’râf suresi, 85. ayet)

C) “Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, 
birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır.” 

  (Asr suresi)

D) “O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah 
da güzel davranışta bulunanları sever.”

  (Âl-i İmrân suresi, 134. ayet)

E) “Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan odur. Rahman’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göre-
mezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? …”

  (Mülk suresi, 3. ayet)

14.  “… Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın…”
      (Hucurât suresi, 11. ayet)

“… Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyiniz...”    
      (Nisâ suresi, 29. ayet)

“... Evlerinizden başka evlere izin almadan, seslenip sahiplerine selam vermeden girmeyiniz.”
      (Nûr suresi, 27. ayet)

Verilen ayetler;

I. ahlak,

II. inanç,

III. ibadet

konularından hangilerinin kapsamında değerlendirilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
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15.  İslam dini insanları iyilik yapmaya, kötülüklerden kaçınmaya ve sorumluluklarını yerine getirmeye teşvik eder.

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde metinde bahsedilen duruma örnek olacak bir davranış yer almaz?

A) “İnsan için ancak çalışmasının karşılığı vardır.”
     (Necm suresi, 39. ayet)

B) “…Emrolunduğun gibi dosdoğru ol…” 
     (Hûd suresi, 112. ayet)

C) “…Namaz kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret…”
     (Lokmân suresi, 17. ayet)

D) “Kıyamet vakti hakkındaki bilgi, ancak Allah’ın katındadır…”
     (Lokmân suresi, 34. ayet)

E)  “…Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme…”
     (Lokmân suresi, 18. ayet)

16.  “… İnsanların gizli hâllerini araştırmayın, birbirinizin gıybetini yapmayın...” 
(Hucurât suresi, 12. ayet)

Bu ayette aşağıdaki davranışlardan hangisi yasaklanmıştır? 

A) Hakaret B) Haset C) Dedikodu D) Yalan E) Cimrilik

17.  İslam’a göre, ahlak dinden ayrılmaz; hayatın pratik ahlak ve inanç boyutları birbirinden bağımsız düşünülemez.

Bu metin aşağıdaki hadislerin hangisiyle ilişkilendirilemez?

A) “Dua, ibadetin özüdür.”
B) “Bizi aldatan, bizden değildir.”
C) “Müslüman, elinden ve dilinden başkasının güvende olduğu kimsedir.” 
D) “Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi, kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir.”
E) “Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler...”
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Bu kitapçığın her hakkı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.

Cevap anahtarına ulaşmak 
için karekodu okutunuz.

18.  Bir kimsenin ayıbını arkasından söylemeye veya aleyhinde konuşmaya “gıybet” denir.

İslam dininde bu davranışın yasaklanma sebebi;

I. toplumsal düzeni bozması,

II. insan ilişkilerini zedelemesi,

III. kalplerde kin ve nefrete yol açması

durumlarından hangileri olabilir? 

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

19.  “Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma! Ne yeri yarabilir ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin.”
(İsrâ suresi, 37. ayet)  

Bu ayet insanları aşağıdaki davranışların hangisinden sakındırmaktadır?

A) Hile B) Kibir C) İftira D) Gıybet E) Haset

20.  “Eli sıkı olma; büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, (kaybettiklerinin) özlemini çeker durursun.”
(İsrâ suresi, 29. ayet)

Verilen ayette aşağıdaki kavramlardan hangilerine dikkat çekilmiştir?

A) Tutumluluk-Hasetlik
B) Cömertlik-Fedakârlık
C) Kıskançlık-Adaletsizlik
D) Cimrilik-Savurganlık
E) Cömertlik-Hasetlik


