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1. Değer; bir toplum içinde veya insanlar arasında benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü duyuş, düşünüş,
davranış, kural ve kıymettir. Bu bakımdan değerler ahlaki, sanatsal ve dinî değerler gibi kısımlara ayrılabilir
ve bu değerlere ait birtakım değer yargıları oluşmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden ahlaki bir değer yargısıdır?
A) İyi		
D) Mübah

B) Güzel

C) Helal
E) Müstehap

2. Değerlerin oluşmasını etkileyen bazı unsurlar bulunmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden
önce gelir?
A) Aile ortamı
B) Dinî inanç
C) Kültürel yapı
D) Sosyal çevre
E) Kişilik özellikleri

3. Bütün insanların ortak değer olarak kabul ettiği her iyi
tutum ya da davranış dinler tarafından da önemsenmiş
ve şiddetle tavsiye edilmiştir. Dahası bu tür değerlerin
oluşmasında en etkin olan kaynaklardan biridir din.
Dolayısıyla dinin, insanları yönlendirdiği değerleri doğru
anlamak dinin, insanla ilgili hedeflerine ulaşmak açısından önemlidir.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Dinin amacına
B) Ortak değerlerin kaynağına
C) Ortak değerlerin neler olduğuna
D) Değerleri doğru anlamanın önemine
E) Dinin, insan hayatını biçimlendirdiğine

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
4. “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?” (Saf suresi, 2. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin verdiği mesajlardan biri değildir?
A) Ahde vefa gösterilmeli
B) İnsan, yalanla onurunu kirletmemeli
C) İnsanların güveni boşa çıkarılmamalı
D) Yerine getirilemeyecek sözler verilmemeli
E) Tutulamayan sözlerden dolayı tövbe edilmeli

5. “Kitaptan sana vahyedilenleri oku, namazı özenle kıl.
Kuşkusuz namaz hayâsızlıktan ve kötülükten meneder.
Allah’ı anmak her şeyden önemlidir. Allah yaptıklarınızı
bilir.” (Ankebût suresi, 45. ayet)
Bu ayette verilen mesajla aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi çelişir?
A) Vahyi anlamaya çalışmak
B) Davranışlarda ölçülü olmak
C) Namaz kılmada istikrarlı davranmak
D) Kazançta meşruiyet sınırını aşmak
E) Allah’ın gözetiminde olduğunu hatırlamak

6. Türk halkı, asırlardan beri hür ve müstakil yaşamış ve
istiklâli yaşamak için vazgeçilmez bir unsur kabul etmiş
bir kavmin kahraman evlatlarıdır. Bu millet istiklâlsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.
Atatürk’ün bu sözünde vurgulanan temel değerler
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vatan ve millet
B) Bayrak ve vatan
C) Hürriyet ve bağımsızlık
D) İstiklal Marşı ve bayrak
E) Milli seciye ve ülkü birliği
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7. Evde pişen yemekten komşusuna da ikram eden bir aile
bunu bir örf ve gelenek olarak görmekte ve uygulamaktadır.
Aşağıdaki hadislerden hangisi bu geleneğe kaynaklık etmiş olabilir?
A) “Her iyilik bir sadakadır...”
B) “Aranızda selamı yayınız.”
C) “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.”
D) “Müslümanın Müslüman kardeşi ile üç günden fazla
küs durması helal değildir.”
E) “Sizden biriniz kendisi için sevdiğini mümin kardeşi
için sevmedikçe gerçek mümin olamaz.”

8. İslam dini kendi temel prensiplerine aykırı, insana ve
topluma zarar veren, topluma değer katmayan örf ve
adetleri kabul etmemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen
örf ve adetlerdendir?
A) Selamlaşmak
B) Bayramlaşmak
C) Başlık parası almak
D) Davete icabet etmek
E) Hasta ziyareti yapmak

9. Bütün peygamberlerin önemle üzerinde durdukları temel konulardan ilki tevhit ise ikinci sırada belki de güzel
ahlak gelir. Allah’ın peygamberler aracılığı ile insanlara
ulaştırdığı ve ısrarla tekrarladığı birtakım ahlâkî prensipler aynı zamanda evrensel ahlak ilkeleri olarak da
kabul edilir. Doğru ve yararlı işler yapmak, yeryüzünde
fesat çıkarmayacak erdemli davranışlarda bulunmak,
doğru sözlü olmak ve sosyal hayatta adaleti tesis etmek
buna örnek verilebilir.
Bu parçada vurgulanan husus aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Evrensel ahlak ilkeleri
B) Din-ahlaki değer ilişkisi
C) Doğru inancın ne olduğu
D) Allah’ın insanlara yol göstermesi
E) Erdemli davranışların topluma yansıması

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

10. Kültürümüzü etkileyen kaynaklardan belkide en önemlisi dindir. Dolayısıyla dil, sanat ve edebiyatımızda Allah,
Rab, mevlâ, tövbe, melek, hak, ibadet, dua ve peygamber kıssaları gibi kavram ve olaylar sıkça kullanılmaktadır.
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?
A) Sanat eserlerimizde resimlere yer verilmemiştir.
B) Kur’an’ın kültürümüzde önemli bir yeri vardır.
C) Türkçeye Arapçadan pek çok kelime girmiştir.
D) Türkçe, kültürümüzün aktarılmasında temel taşıyıcıdır.
E) Peygamber kıssaları edebiyatımızın beslendiği kaynaklar arasındadır.

11. Bu canım var oldukça ben Kur’an’ın tutsağıyım,
Muhammed Mustafa’nın yolundaki toprağım.
Benden başkaca bir söz nakledenler olursa
Onu söyleyenden de o sözden de uzağım.
Mevlânânın bu dizelerde anlatmak istediği husus
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Söylediklerinin zamanla farklılaşabileceği
B) Yanlış anlaşılabilecek fikirlerinin olduğu
C) Kur’an’la sünnetin birbirini tamamladığı
D) Dünyasını Kur’an ve sünnetle oluşturduğu
E) Düşüncelerinin herkes tarafından anlaşılamayacağı

12. İlk Türkçe tefsirler, Arapça ya da Farsçadan tercüme
edilmiştir. Daha sonraları çok sayıda Türkçe tefsir yazılmıştır. Hak Dini Kur’an Dili adlı Kur’an-ı Kerim tefsiri son
dönemde yazılan Türkçe tefsirlerden biridir.
Bu tefsirin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kamil Miras
B) Rıfat Börekçi
C) Erbilli Esat Efendi
D) Ömer Nasuhi Bilmen
E) Elmalılı Hamdi Yazır

