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10. Sınıf 
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi

1.  Hz. Peygamber’in “Kapısı önünden akan bir ırmakta günde beş kere yıkanan bir insanın vücudunda su herhangi 
bir kir bırakır mı, ne dersiniz?” sorusuna etrafındakiler, “Hayır, hiçbir kir bırakmaz.” dediler. Bunun üzerine  
Hz. Peygamber, “İşte namaz da böyledir. Allah, namazla günahları siler.” buyurmuştur.

Verilen hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir?

A) İslam dininde temizliğin önemli olduğu
B) Allah’ın kullarına karşı merhametli olduğu
C) Namazın, insanların hayatını düzene koyduğu
D) İbadet için bile olsa suyu israf etmenin uygun olmadığı
E) Yerine getirilen ibadetin insanı kötülüklerden arındırdığı

2.  Hz. Muhammed’in (sav.) hayatı son derece ölçülüdür. Allah, onu “en güzel örnek” olarak nitelemiş ve 
Müslümanların onu rehber edinmelerini istemiştir. Kur’an ahlakıyla hareket eden Hz. Muhammed (sav.); kullu-
ğunda, alışverişinde, aile yaşantısında, savaşta ve barışta her zaman ölçülü hareket etmiştir.

Verilen metne aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi örnek olarak gösterilemez?

A) “İnsanoğlu mideden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Eğer mutlaka dolduracaksa midesinin üçte birini ye-
meğe, üçte birini içeceğe ayırsın ve diğer üçte birini de nefes alıp vermek için boş bıraksın.” 

      (Hadis-i şerif)

B) “Din kolaylıktır. Dini aşmak isteyen kimse, ona yenik düşer. O hâlde orta yolu tutunuz, en iyiyi yapmaya çalı-
şınız. O zaman size müjdeler olsun!”      

      (Hadis-i şerif)

C) “Andolsun, size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. 
O; size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir.” 

      (Tevbe suresi, 128. ayet)

D) “Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir har-
camadır.”

      (Furkân suresi, 67. ayet)

E) “Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın.”
      (İsrâ suresi, 29. ayet)
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3.  Kul hakkı, insanın başkalarının sınırlarını ihlal etmesidir. Bu durum İslam dininde, maddi-manevi bütün alanları 
kapsamakta ve bu konuda insanların titiz davranması istenmektedir. Kur’an-ı Kerim’de kul hakkına yönelik bazı 
uyarılar yapılarak bu hakkın önemine dikkat çekilmektedir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi sözü edilen uyarılardan biri değildir?

A) “Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştır-
mayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin.”

 (Hucurât suresi, 12. ayet)

B) “Kim emanete ihanet ederse kıyamet günü, ihanet ettiği şeyle gelir. Sonra herkese hiçbir haksızlık olmaksızın 
kazandığı tastamam ödenir.”

 (Âl-i İmrân suresi, 161. ayet) 

C) “Kim de bir hata veya günah işler, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa şüphesiz ağır bir iftira suçunu ve 
apaçık bir günahı yüklenmiş olur.”

 (Nisâ suresi, 112. ayet)

D) “Onlar gayba inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda 
harcarlar.”

 (Bakara suresi, 3. ayet)

E) Yetimlere mallarını verin, temizi pis olanla değişmeyin, onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin; 
zira bu büyük bir günahtır.”

 (Nisâ suresi, 2. ayet)

4.  İslam ahlakında, yerilen davranışların başında iftira gelir. İftira; bir kimseyi asılsız olarak suçlamak, ona gerçekte 
olmayan kötülük ve kusur isnat etmektir. Bireysel ve toplumsal açıdan birçok sıkıntıya neden olabilecek bu dav-
ranış, önemine binaen dilde de kendini göstererek bazı deyimlerde yer almaktadır.

Buna göre;

I. ağza düşmek,

II. kara çalmak,

III. tefe koymak,

IV. çamur atmak

deyimlerinden hangileri sözü edilen duruma örnek olarak verilebilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV
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5.  “Ey iman edenler! Erkekler diğer erkeklerle alay etmesinler, onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Kadınlar 
da diğer kadınlarla alay etmesinler, alay edilen kadınlar edenlerden daha hayırlı olabilirler. Birbirinizi ayıplama-
yın, birbirinize kötü ad takmayın. İman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür! Günahlarına tövbe etmeyen-
ler yok mu, işte zalimler onlardır.” 

(Hucurât suresi, 11. ayet)

Bu ayette sözü edilen olumsuz davranışlara aşağıdakilerden hangisinin neden olması beklenemez?

A) Kibir  B) Gıpta  C) Haset    D) Tecessüs  E) Suizan

6.  Allah insanı en güzel biçimde yaratmıştır. Ona iyilik ve kötülük bilgisini tanıtarak tercihi insanın kendisine bırak-
mıştır. Bu konu Şems suresi,  7-10. ayetlerde şöyle belirtilmiştir: “Nefse ve ona bir takım kabiliyetler verip de iyilik 
ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere 
gömen de ziyan etmiştir.” 

Verilen metinden insan ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) İrade sahibi bir varlıktır.
B) Özdenetim sahibi olmalıdır.
C) Yaptığı davranışların bir karşılığı vardır.
D) Aklını kullanarak iyi ve kötüyü ayırt edebilir.
E) İyi veya kötü olmak fıtratından kaynaklanmaktadır.

7.  İsraf sadece maddi konularla sınırlı değildir. Söz ve davranışlarda; dinin, aklın veya örfün uygun gördüğü ölçü-
lerin dışına çıkmak gibi birçok durum da israf kapsamına girmektedir.

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi maddi israfın dışındaki bir israfa vurgu yapmaktadır?

A) “Asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları ve tatları farklı ekinleri, zeytinleri ve narları -birbirine benzer ve ben-
zeşmez- yaratan odur. Ürün verdiğinde ürününden yiyin ve hasat günü hakkını verin; israf etmeyin. Çünkü o, 
israf edenleri sevmez.”

    (En’âm suresi, 141. ayet)

B) “Ey Âdemoğulları, her mescide gidişinizde ziynetlerinizi takının. Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü o, israf 
edenleri sevmez.”

    (A’râf suresi, 31. ayet)

C) “De ki: Ey kendilerine kötülük edip haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah 
bütün günahları bağışlar.”

    (Zümer suresi, 53. ayet)

D) “Çünkü saçıp-savuranlar, şeytanın kardeşleri olmuşlardır; şeytan ise Rabb’ine karşı nankördür.”
    (İsrâ suresi, 27. ayet)

E) “Onlar, harcadıkları zaman ne israf ederler ne kısarlar; (harcamaları,) ikisi arasında orta bir yoldur.”
    (Furkân suresi, 67. ayet)



7. Tekrar Testi

MEB  2021 - 2022 • Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

8.  Aşağıdaki tabloda İslam dini ile dinî yorumların özellikleri yer almaktadır. 

İSLAM DİNİ DİNÎ YORUMLARIN ÖZELLİKLERİ

Vahiy temellidir. İnsan ürünüdür.

İlahi mesajları içerir. Anlama ve yaşama biçimleridir.

Değişmez, temel ilkeler mevcuttur. Zamana ve zemine göre değişiklik gösterir.

Verilen tabloya göre “dinî yorumlar” ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru olamaz?

A) Tahlil ve tenkide açıktır.
B) Dinamik ve işlevsel oluşumlardır.
C) Dönemin ihtiyaçlarına göre şekil alabilir.
D) Ana konusunu dinin evrensel boyutu teşkil eder.
E) Din ile özdeşleştirmek hatalı bir tutumdur.

9.  Dinin ve dinî kaynakların farklı yorumlanması, bazen ayrışmalara sebep olsa da olumlu tarafları değerlendiril-
diğinde dinî çoğulculuğun ve zenginliğin kaynağını teşkil ettiği görülecektir. Bununla beraber dinin kendisi ve  
yorumlanması arasında ciddi farklar olduğu da unutulmamalıdır.

Bu metinde aşağıdaki konulardan hangisi vurgulanmaktadır?

A) Dinî tekelcilikten uzak durulması
B) Dinî metinlerin dikkatli okunması
C) Dinin kaynaklarının koruma altına alınması
D) Dinin tek, dinî yorumların ise birden fazla olması
E) Toplum içinde dinî konuları tartışmaktan kaçınılması

10.  Mezhepler, İslam’ın itikadi ve amelî sahadaki düşünce ekolleri; dinin anlaşılma biçimleri ile ilgili oluşumlardır. 
Unutulmamalıdır ki bir konuda yorum yapılabilmesi için dinin temel kaynaklarında açık ve kesin hüküm bulunma-
ması gerekir. Başka bir deyişle, dinde herkes tarafından kabul edilen kesin hükümlerle ilgili mezhep görüşlerinin 
olması ve farklı bir yorumun yapılması mümkün değildir. Allah’ın varlığı, namazın farz oluşu gibi konular buna 
örnek verilebilir.

Bu metinden mezhepler ile ilgili aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

A) Dinin inanç ve ibadet alanlarında ortaya çıkan farklı yorumlardır.
B) Dinin temel prensipleri ile ilgili değerlendirmede bulunmamışlardır. 
C) Din ile ilgili farklı yorumların yapılması, tasvip edilmeyen bir durumdur. 
D) Ortaya çıkışlarında dinî metinlerin durumu önemli rol oynamaktadır.
E) İnsan aklının ürünü olduklarından dinin kendisi olarak görülmemelidir.
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11.  İki kardeşin bitmek bilmeyen çekişmeleri artık bir şeyler yapmayı gerektirir. Babalarının çağrısı üzerine ikisi de 
odaya girdiğinde baba, dolaptan bir vazo çıkarır ve masanın üzerine koyar. Bu, üzerinde beyaz bir gül resmi 
bulunan kırmızı bir vazodur. Çocuklardan birine “Karşında duran nedir, söyler misin?” diye sorar. Çocuk “Kırmızı 
bir vazo.” der. Baba, dönüp aynı soruyu diğer çocuğuna sorduğunda aldığı cevap şu olur: “Üzerinde beyaz bir 
gül resmi bulunan kırmızı bir vazo.” Baba, başka bir şey sormayarak çocukları odalarına gönderir. Bu olaydan  
sonra ne zaman bir tartışma çıksa her iki kardeş de “Kırmızı Vazo”yu hatırlar ve manasız küslüklere meydan 
vermeden birbirlerine anlayışla davranırlar.

Bu hikâye İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerinden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A) Siyasi 
B) Sosyal 
C) Kültürel 
D) İnsanın yapısı 
E) Dinî metinlerin yapısı 

12.  İslam düşünce tarihinde mezhepler her zaman var olan bir gerçekliktir. Bu mezhepler, inanç ve uygulama konu-
larında yaptıkları yorumlarla çeşitlilik ve zenginlik oluşturmuştur. Bununla birlikte İslam; tevhit ilkesi gereği temel 
inanç, ahlak ve insani değerler etrafında birlikteliği ve bütünleşmeyi istemektedir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi sözü edilen durumu destekler nitelikte değildir?

A) “Ama insanlar din konusunda aralarında bölük bölük oldular. Her bölük kendi tuttuğu yoldan memnundur.”
 (Mü’minûn suresi, 53 ve 54. ayetler)

B) “İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu; böylece Allah -dönüş 
yapsınlar diye- işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor.”

 (Rûm suresi, 41. ayet)

C) “Allah’a ve resulüne itaat edin, birbirinize düşmeyin. Sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin, 
kuşkusuz Allah sabredenleri sever.”

 (Enfâl suresi, 46. ayet)

D) “Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın, parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın.”
 (Âl-i İmrân suresi, 103. ayet)

E) “Kendilerine kitap verilenler ancak o açık delil (peygamber) kendilerine geldikten sonra ayrılığa düştüler.” 
 (Beyyine suresi, 4. ayet)

13.  852 yılında Özbekistan’ın Semerkant şehrinde doğmuştur. Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamakla birlikte 
eserleri incelendiğinde onun kelam, mezhepler tarihi, fıkıh usulü ve tefsir alanlarında otorite olduğu görülür.  
Ehl-i sünnetin temel prensiplerini hem ayet ve hadis hem de akli delillerle savunmuştur. Düşünceleri daha çok 
Hanefi mezhebine bağlı insanların bulunduğu çevrelerde etkili olmuştur. Te’vilâtü’l-Kur’an ve Kitabu’t-Tevhid 
isimli eserleri bize kadar ulaşabilmiştir. 944 yılında yine Semerkant’ta vefat etmiştir.

Metinde sözü edilen âlim aşağıdakilerden hangisidir?

A) İmam Matüridi  B) Ahmed b. Hanbel C) İmam Eş’ari D)  Cafer-i Sadık E) Numan b. Sabit
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14.  “Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin.” 
(Âl-i İmrân suresi, 103. ayet)

Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu bu ayetin mesajı ile ilişkilendirilemez?

A) Nerede birlik orada dirlik.
B) Kişi arkadaşından bellidir.
C) Sürüden ayrılanı kurt kapar.
D) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
E) Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.

15.  Aşağıda bazı mezhepler, bu mezheplere ait görüşler ve özellikler ile ilgili bir tablo oluşturulmak istenmiştir. 
Tabloda sadece “Mezhebin Özelliği” bölümünde yer alan bilgilerde bir yanlışlık yapılmıştır.

MEZHEP MEZHEBİN GÖRÜŞÜ MEZHEBİN ÖZELLİĞİ

I MATÜRİDİLİK
Allah’ın varlığı ve sıfatları akılla kavranabilir. 
Ancak kulluk ifade eden hükümlerin bilinmesi için 
vahiy gereklidir.

Görüşler oluşturulurken vahiy ve 
akıl birlikte kullanılmıştır.

II EŞARİLİK
İyi ve kötü, güzel ve çirkin, haram ve helal olan 
şeylerin bilinmesinde akıl yeterli değildir; bunlar 
ancak vahiy yoluyla bilinebilir. 

Akıl, vahiyden bağımsız bir bilgi 
kaynağıdır.

III ŞİA
Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali ve 
onun soyundan gelenlerin meşru halife olması, 
ayetler ve Hz. Peygamber’in vasiyeti ile sabittir.

İmamet konusu, inanç 
esaslarından biridir.

Buna göre mezheplerin hangilerinde sözü edilen bölümde doğru bilgi verilmiştir?

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

16.        • Hakkında açık hüküm bulunmayan bir meselenin hükmünü, aralarındaki ortak özelliğe veya benzerliğe 
dayanarak hükmü açıkça belirtilen meseleye göre belirlemektir.

• Yasada, örf ve âdet hukukunda; uygulanacak kuralın açıkça ve tereddütsüz olarak bulunmadığı konular-
da, hukukçunun düşüncelerinden doğan sonuçtur.

• İslam âlimlerinin dinî bir meselenin hükmü üzerinde fikir birliği etmelerini ve bütün Müslümanların ortakla-
şa benimsedikleri dinî hükümleri ifade eden delildir.

• Birçok anlama gelme ihtimali olan bir ayetin, İslam bilginleri tarafından içerdiği anlamlardan birinin tercih 
edilmesidir.

Verilen tanımlar ile aşağıdaki kavramlar eşleştirildiğinde hangi seçenek dışta kalır?

A) İcma B) İçtihat C) Tevil D) Fırka E) Kıyas
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17.  Aşağıdaki tabloda fıkhi mezhepler ve bu mezheplere ait bazı bilgiler verilmiştir.

FIKHİ MEZHEPLER FIKHİ MEZHEPLER İLE İLGİLİ BİLGİLER

I Hanefilik Dinin temel ilkeleri, toplumun gelenekleri ve insan için faydalı olan 
şeyler dikkate alınarak içtihat yapılmıştır.

II Malikilik Hz. Peygamber’in yaşantısına şahit olan insanların çokluğundan 
dolayı Medine halkının uygulamalarına daha fazla önem verilmiştir.

III Hanbelilik “Hakkında haram olduğuna dair kesin bir hüküm bulunmayan şey 
helaldir.” ilkesi esas alınmıştır.

IV Şafiilik Mezhebin kurucusu olan İmam Şafii; bazı fetvalarını, bulunduğu 
yerin şartlarına göre gözden geçirmiştir.

Fıkhi mezheplerle ilgili verilen bu bilgilerden hangilerinin “hayatı kolaylaştırmayı esas aldığı” söylenebilir?

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

18.  Fıkhi mezhep imamlarına ait bazı eserler şunlardır:

• Fıkhu’l-Ekber

• el-Müsned

• er-Risale

• el-Muvatta

Verilen eserler ile aşağıdaki kişiler eşleştirilirse hangi seçenek dışta kalır?

A) İmam-ı Azam Ebû Hanife 
B) Ahmed b. Hanbel 
C) Cafer-i Sadık
D) Malik b. Enes 
E) İmam Şafii 
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Bu kitapçığın her hakkı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.

Cevap anahtarına ulaşmak 
için karekodu okutunuz.

19.  Bu mezhebin en önemli özelliği, Medine halkının uygulamalarına diğer mezheplerden daha fazla önem verme-
sidir. İspanya’da kurulan Endülüs Emevi Devleti tarafından bir dönem resmî mezhep olarak benimsenmiştir. 
Günümüzde bu mezhep Mısır, Tunus, Cezayir, Fas ve Sudan’da yaşayan Müslümanlar arasında yaygındır.

Parçada hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hanbelilik B) Hanefilik C) Malikilik D) Caferilik E) Şafiilik

20.  “…Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah’a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız- onu, Allah’a ve  
resulüne götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir.”

(Nisâ suresi, 59. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

A) Karşılaşılan problemler dinin ana kaynakları ışığında çözüme kavuşturulmalıdır.
B) Hüküm verici görevde bulunanlar Kur’an ve sünnet konusunda bilgili olmalıdır.
C) Kur’an ve sünnet, inananlar arasında hakem rolünü üstlenmektedir. 
D) Din, insanların müspet kararlar almasında yardımcı olmaktadır.
E) Müminler, Kur’an ve sünnet ilkelerine uymakla sorumludur.


