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10. Sınıf 
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi

1.  Allah’ın zatî sıfatları şunlardır:

• Vücud: Allah’ın var olmasıdır. Allah vardır ve onun yokluğu düşünülemez. 

• Kıdem: Ezelî olmak, başlangıcı bulunmamaktır. 

• Beka: Varlığının sonu olmamak, ebedî olmaktır. 

• Vahdaniyet: Allah’ın bir olmasıdır; eşi, benzeri, ortağının bulunmamasıdır.

• Muhâlefetün li’l-Havâdis: Sonradan yaratılmışlara benzememektir. 

• Kıyâm bi Nefsihî: Var olmak için hiçbir şeye ihtiyaç duymamaktır.

Bu bilgilere göre,

“De ki: O; Allah’tır, tektir. Allah, Samed’dir (Her şey ona muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.)  
                 I
Doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.” (İhlâs suresi)
                     II

Verilen suredeki altı çizili yerlerde Allah’ın zatî sıfatlarından hangileri ön plana çıkmaktadır?

         I                            II      
A) Vücud  Muhâlefetün li’l-Havâdis
B) Vahdaniyet  Kıyam bi nefsihi   
C) Beka  Kıdem
D) Vahdaniyet  Muhâlefetün li’l-Havâdis
E) Kıdem  Kıyam bi Nefsihi

2.  Descartes, Allah’ın varlığını şöyle temellendirir: “Şu anda ben; noksan(eksik) bir varlık olduğumu biliyorum. Noksan olma-
ma rağmen zihnimde mükemmel bir varlık fikri var. Düşünüyorum, benim varlığımın sebebi nedir? Nefsimi, kendi varlığı-
mın sebebi ve yaratıcısı olarak düşünmeme imkân göremiyorum. Çünkü bende, kendimi yaratma gücü olsaydı şüphe yok 
ki kendimi böyle noksan olarak değil bütün mükemmel sıfatlarla donanmış olarak yaratırdım… O hâlde ben vücudumun 
yaratıcısı değilim. Kâinattaki diğer varlıklar da aynı sebeple, benim ve kendi varlıklarının yaratıcısı olamazlar. Çünkü onlar 
kendilerinin yaratıcısı olsalardı, kendilerini bütün mükemmel sıfatlarla yaratırlardı… Annem ve babam ise bedenimin vücu-
da gelişine bir vesileden başka bir şey değillerdir. Öyle ise beni yaratan kudret; ancak yüce, eşsiz, noksansız bir varlıktır.

Descartes’in yapmış olduğu açıklamada vurgulamış olduğu delil aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gaye ve nizam
B) Dinî tecrübe
C) Ekmel varlık
D) Hudûs
E) Ahlak
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3.  Gözlerini aç da bir bak
Şu semavat zambak zambak
Göklerdeki düzene bak 
Bir ustanın eli değmiş 

Su vurmamış sahralara 
Yağmur inen topraklara
Yeşeren şu ağaçlara 
Bir ustanın eli değmiş

Işık saçan balıklara
Alev alev volkanlara
Yere düşen yapraklara 
Bir ustanın eli değmiş

Verilen şiirde vurgulanmak istenen husus aşağıdakilerden hangisidir?

A) Evrende bir düzenin var olduğu
B) Tabiatı anlamaya çalışmak gerektiği
C) Evrende zıtlıkların bir arada bulunduğu
D) Bilimsel delillerin Allah’ın varlığına işaret ettiği
E) Canlı-cansız tüm varlıkların bir yaratıcısı olduğu

4.  Allah’ın bazı isimleri ve bunların anlamları verilmiştir.

• Afüv: İşlenen günahı, bütün izleriyle birlikte yok edendir.

• Halîm: Sabırlı olan, acele ve kızgınlıkla muamele etmeyip ileride meydana gelecek gelişmelere fırsat tanıyandır.

• Raûf: Çok acıyan, insanları yükümlü tutmada pek müsamahalı ve yumuşak davranandır. 

• Kerîm: Cömert olan, övgüye lâyık vasıfları şahsında toplayan, ceza gerektiren davranışları affedip bağışlayandır.

Verilen bilgilerde Allah’ın aşağıdaki özelliklerinden hangisi öne çıkmaktadır?

A) Rızık vericiliği
B) Merhameti
C) Yaratıcılığı
D) Kudreti
E) Adaleti
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5.  

Tablodan hareketle Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili;

I. çalışkan,

II. güvenilir,

III. adaletli,

IV. cömert

özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir?

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

6.  Mekke döneminde, Habeşistan’a hicret öncesinde işkence gören müminleri teselli etmek ve cesaretlendirmek amacıyla 
Allah, Hz. Muhammed’e (sav.) Kehf suresini indirmiştir. Bu surede “Ashab-ı Kehf” (Mağara arkadaşları) kıssası geçmek-
tedir. Bazı kaynaklara göre zengin bir çevreye mensup olan bu gençler, dönemin putperest kralına boyun eğmemiş, tevhit 
inancını seçmiş ve bu inançtan asla vazgeçmemişlerdir. Sahip oldukları saltanatı ve kudreti, makamı ve asilzadeliği bir 
tarafa atıp her türlü tehlikeyi göze alarak bir olan Allah’a iman ettiklerini açıklamışlardır. Bu nedenle Kur’an-ı Kerim’de   
“yiğit gençler” olarak nitelendirilmişlerdir.

Buna göre Ashab-ı Kehf kıssasından; 

I. zorluklar karşısında sabırlı olma,

II. inandığı yolda kararlılıkla yürüme,

III. içine doğulan toplumun değerlerine göre yaşama

tutum ve davranışlarından hangileri çıkarılabilir?

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

7.  İnsanlığa örnek olarak gönderilen bazı peygamberlerin öne çıkan özellikleri şöyledir:

• Allah için tam bir teslimiyetle canından bile tereddütsüz vazgeçebilme

• İffetini ve ahlakını bozmama, doğruluk ve dürüstlükten vazgeçmeme, affedici olabilme

• Hak ve tevhit yolunda, doğruyu bulmak için gençliğinden itibaren insanlarla korkusuzca mücadele etme

• Sahip olduğu tüm zenginliğe rağmen şımarmama, kibirlenmeme; aksine kulluğu ve şükrü asla ihmal etmeme

Bu parçada aşağıdaki peygamberlerin hangisine değinilmemiştir?

A) Hz. Yusuf B) Hz. İsmail C) Hz. İbrahim D) Hz. Musa E) Hz. Süleyman

Bir Genç Olarak Hz. Muhammed (sav.)

Çobanlık yapmış ve 
ticaret ile uğraşmıştır.

Emanetlerin bırakıldığı nadir 
kişilerden biri olmuştur.

Kâbe hakemliği
yapmıştır.

Hilfu’l-Fudûl isimli 
cemiyete katılmıştır.

Davranışlarında aşırılıktan 
uzak, orta bir yol tutmuştur.
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8.  Hz. Muhammed’in (sav.) gençlik yıllarında Mekke’de yaşanan şu olay, onu tanımak için güzel bir örnektir:

Mekke’nin önde gelenleri, yağmurlar ve sel baskınları nedeniyle yıkılacak duruma gelen Kâbe’yi tamir ettirirler. Sıra, kutsal 
kabul edilen Hacerü’l-Esved taşının yerine konulmasına gelince her kabile bunun kendilerinin hakkı olduğunu söyler ve bu 
konuda tartışma çıkar. Bunun üzerine Kâbe’ye gelecek ilk kişinin aralarında hakemlik yapmasına karar verirler. Bir süre 
sonra Hz. Muhammed’in (sav.) geldiğini görünce herkes “El-Emin geliyor.” diye sevinir. Çünkü onun bir haksızlık yapma-
yacağı konusunda emindirler. Durumu anlattıklarında Hz. Muhammed (sav.) bir örtünün üzerine taşı koydurur. Her kabi-
leden bir kişinin örtünün ucundan tutarak taşı kaldırmalarını ve yerine koymalarını ister. Bu  şekilde o, kabileler arasında 
büyüyüp kavgaya dönüşecek bir olayı en güzel biçimde halletmiş olur.

Bu olaydan Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili, 

I. Zekice çözümler üretir.

II. Adalete önem verir.

III. Merhamet sahibidir.

IV. Fikir alışverişinde bulunmuştur.

V. İnsanların güvenini kazanmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

9.  İslam’a göre mülkün asıl sahibi, Allah’tır. İnsan ise mülkün emanet olarak sahibidir. Dolayısıyla insanlara verilmiş olan 
imkân ve kaynaklar, insanın hoyratça tasarruf edebileceği şahsi bir mal değildir. Bu durum Müslümanların ekonomi anla-
yışının şekillenmesinde etkili olmuştur. Buna göre Müslümanlar, emanet aldığı bu kaynakları plansız bir şekilde kullanarak 
israf edemez. Kaynakların yegâne sahibi gibi kendi elinde tekelleştiremez. Var olan kaynakları, bilinçli bir şekilde herkesin 
kullanımına sunar.

Metne göre bir Müslümanın aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?

A) Doğaya zarar vermekten uzak durması
B) Harcamalarında ölçülü olması
C) Aşırı tüketimden kaçınması
D) Paylaşıma önem vermesi
E) Üretime destek olması

10.  “İnsan ölünce şu üç şeyden dolayı amel defteri kapanmaz: Sadaka-i câriye (faydası kesintisiz sürüp giden sadaka), ken-
disinden faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat.”

Aşağıdaki örneklerden hangisi bu hadiste sözü edilen duruma örnek olarak gösterilemez?

A) Çocuklarına ibadetlerin nasıl yapılacağını öğreten Zeynep Hanım
B) Ülkenin kalkınması için teknolojik aletler geliştiren Mühendis Ali Bey
C) Tedavisi olmayan bir hastalığa karşı ilaç bulan Doktor Gül Hanım
D) Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtan iş adamı Muhammed Bey
E) Hayvanlar için yaşadığı şehirde barınak yaptıran yardımsever Mustafa Bey
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11.  İslam medeniyetinde görülen bazı sanat dallarına ait bilgiler ve bunlarla ilgili görseller verilmiştir. 

Hüsn-i hat: Güzel yazı yazma sanatıdır.

Oymacılık: Ahşap gibi maddelerin yüzeylerini 
özel araç gereçlerle oyarak veya delerek 
önceden tasarlanan şekil, motif ve cisimleri 
işleme sanatıdır.

Ebru: Kitreyle yoğunlaştırılmış su üstünde, 
hazırlanmış özel boyalarla oluşturulan desen-
lerin kâğıt üzerine geçirilmesiyle yapılan  
süsleme sanatıdır. 

Çinicilik: Toprağın pişirildikten sonra şekil 
verilip kap kacak, tabak, vazo, sürahi vb. eşya-
lar üretilmesine olanak sağlayan el sanatıdır.

Minyatür: Işık, gölge ve hacim duygusu 
yansıtılmayan küçük, renkli resim sanatıdır.

a

b

c

d

e

I

II

III

IV

V

Verilen bilgiler ile görsellerin eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) I-a, II-b, III-e, IV-c, V-d
B) I-d, II-c, III-e, IV-b, V-a
C) I-e, II-b, III-a, IV-c, V-d
D) I-b, II-a, III-e, IV-d, V-c
E) I-d, II-e, III-b, IV-c, V-a

12.  Aşağıdaki sözlerden hangisi “edep” kavramının farklı bir yönüne vurgu yapmaktadır?

A) “Bir dirhem ilim, bin okka edebe muhtaçtır.”
B) “Girdim ilim meclisine, eyledim kıldım talep; dediler ilim geride, illa edep illa edep…”
C) “Edebim el vermez edepsizlik edene. Susmak en güzel cevap, edebi elden gidene…”
D) “Ne ibrettir kızarmak bilmeyen çehren, bırak kardeşim tahsili; git önce edep, hayâ öğren.”
E) “İnsanda yok ise edep; neylesin medrese, mektep! Okusa âlim olsa yine merkep, yine merkep!” 
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13.  Hz. Peygamber’in, hatalı alışkanlık ve davranışlara karşı tavrı ve bunları ıslahı hususundaki uygulamaları yanında onun 
hatalarını düzeltmedeki üslubu da eşsizdir. Onun bu husustaki ilk prensibi, hata yapan kişinin davranışını yüzüne vurma-
dan onun yanlışını düzeltme yoluna gitmektir. Kendisi bir kişide gördüğü yanlışı düzeltirken muhatabını incitmemeye özen 
gösterir, yaptığını yüzüne vurarak ve onu teşhir ederek mahcup etmekten sakınırdı. Böyle durumda ya genel bir tarzda 
konuşarak “Bazıları neden böyle yapıyor?” diye uyarır veya hoşnutsuzluğunu gösteren bir tavır sergiler, böylece onun bu 
davranışı beğenmediği anlaşılırdı.

Bu metinden Hz. Peygamber’in eğitim-öğretim metodu ile ilgili; 

I. sözlü müdahalede bulunma,

II. hataları görmezden gelme,

III. affedici tutum sergileme,

IV. fiili yaptırım uygulama

yöntemlerinden hangilerine ulaşılabilir?

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

14.  İnsanın başkasında olan güzel bir şeyin kendisinde de olmasını istemesi doğal bir duygudur. Ancak bu duygu “karşısında-
ki insanın sahip olduğu nimetten mahrum kalmasını isteme” şeklindeki bir noktaya ulaşırsa “haset” duygusuna dönüşür. 
Kıskançlık, kin ve nefret duyguları ile beslenen haset; ciddi manada toplumsal problemlere yol açar. Karşısındakini rakip 
olarak görmeye başlayan kişi, rakibini yenme ve ondan intikam alma hislerine kapılır. Hatta zaman zaman tecessüs, 
gıybet, iftira gibi kötülüklere başvuracak kadar ileriye gidebilir. İmam Gazali bu durumu şöyle açıklar: “Bütün kötülüklerin 
kaynağı üçtür: Haset, riya ve ameline güvenme”

Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Hangi duygu fıtrattandır?
B) Hasedin inanç üzerindeki etkisi nasıldır?
C) Haset ve gıpta arasındaki fark nedir?
D) Haset, toplumdaki huzuru nasıl etkiler?
E) Hasedin yol açtığı ahlaki problemler nelerdir?

15.  Hz. Peygamber’in ahlaki konular ile ilgili bazı sözleri şu şekildedir:

• “Kıskançlıktan sakının! Çünkü ateşin odunu yakıp tükettiği gibi kıskançlık da iyi amelleri yakar, bitirir.” 

• “Eğer sen insanların gizli hâllerinin peşine düşüp araştırırsan onları bozarsın yahut bozulmalarını çabuklaştırırsın.”

• “Sizin en kötünüz, laf götürüp getirmek suretiyle koğuculuk yaparak birbirini seven iki kişi arasını açanlardır.”

• “Kişinin haksız yere bir Müslümanın şeref ve namusuna dil uzatması, günahların en büyüklerindendir.”

Verilen hadislerde aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir?

A) Tecessüs B) Hile yapmak C) Haset etmek D) Gıybet E) İftira
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16.  Hz. Peygamber’in müezzini olan Bilal-i Habeşi, siyahi bir kişiydi. Annesi de kendisi gibi siyahiydi. Bir gün, Ebu Zer ve Bilal-i 
Habeşi arasında bir meselede görüş ayrılığı oluştu. Aralarındaki konuşma uzadı ve bir gerginlik yaşandı. Sonrasında Ebu 
Zer, Bilal’e:

– Sen bu işlerden anlamazsın siyah kadının oğlu! dedi.

Bu sözden alınan Bilal, bunu Hz. Peygamber’e iletti.

Hz. Peygamber de Ebu Zer ile konuşarak ona:

– Demek sende hâlâ İslamiyet’ten önceki kötü adetler var. İnsan hiç derisinin siyahlığından dolayı suçlanır mı? Mühim 
olan Allah korkusu değil midir, hatırlatmasında bulundu.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi sözü edilen olayda Hz. Peygamber’i destekler mahiyettedir?

A) “Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma! Ne yeri yarabilir ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin.”

  (İsrâ suresi, 37. ayet)

B) “Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.” 

  (İsrâ suresi, 36. ayet)

C) “Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir davranıştır ama kim bağışlar, düzeltme yolunu tutarsa onun mükâfatını Allah verir. 
Hiç şüphe yok ki o, haksızlık edenleri sevmez.” 

  (Şûrâ suresi, 40. ayet)

D) “Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında, mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin ve kendini canını-
za kıymayın. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir.” 

  (Nisâ suresi, 29. ayet)

E) “Ey iman edenler! Erkekler diğer erkeklerle alay etmesinler, onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Kadınlar da di-
ğer kadınlarla alay etmesinler, alay edilen kadınlar edenlerden daha hayırlı olabilirler. Birbirinizi ayıplamayın, birbirinize 
kötü ad takmayın. İman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür!”

  (Hucurât suresi, 11 ve 12. ayetler)

17.  İtikadi/siyasi mezheplerin sınıflandırılması ile ilgili bir şema verilmiştir.

İtikadi/Siyasi Mezhepler

Ehl-i Sünnet Şia

İmamiyye ZeydiyeEşarilik ?

Şemada soru işareti olan bölüme aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Hanefilik B) Malikilik C) Matüridilik D) Caferilik E) Mutezile 
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Cevap anahtarına ulaşmak 
için karekodu okutunuz.

18.  Hz. Peygamber, bir nedenden dolayı ashabından acil olarak Kurayzaoğulları kabilesine gitmelerini ister. Onlara 
“Kurayzaoğulları’na varmadan ikindi namazınızı kılmayın.” der. Ashap yola çıkar, yoldayken ikindi namazının vakti girer. 
Onlardan bir kısmı “Oraya varmadıkça ikindi namazını kılmayalım.” derken diğerleri “Allah resulü bizim oraya bir an önce 
varmamızı kastederek böyle söyledi. Biz ise varamadık ve vakit girdi. Namazımızı kılmamız gerekir.” der. Bu durum Hz. 
Peygamber’e anlatıldığında o, bunu doğal görmüş ve her iki tarafın da yaptığının yanlış olmadığını söylemiştir.

Bu olayda dikkat çekilen asıl durum aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanlar, farklı anlayış ve kavrayış seviyelerine sahiptir. 
B) İslam, dinî konularda farklı yorumlanmalara müsaade etmiştir.
C) Din, kişisel tercihlere bağlı olarak farklı şekillerde ortaya çıkabilir.
D) Her toplum, kendi sosyal ve kültürel özelliğini din anlayışına yansıtır. 
E) İnsanlar farklı dinî inanışların etkisinde kalarak hayatlarını şekillendirebilir.

19.  İnsanların kabiliyetleri, huyları, ilgileri, ihtiyaçları, beklentileri, dünyaya bakışları ve algılamaları birbirinden farklıdır. Örneğin 
aynı resme bakan kişiler; birbirinden farklı duygular hisseder, onun üzerine değişik yorumlar yapar ve farklı sonuçlar elde 
ederler. İslam dinindeki farklı yorumların ortaya çıkışında sözü edilen durumun önemli bir etkisi olmuştur.

Bu metinde mezheplerin ortaya çıkışına etki eden aşağıdaki durumların hangisinden bahsedilmektedir?

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

20.  İslam düşüncesinin oluşmasında etkili olan şahsiyetler ve öne çıktıkları alanlar ile ilgili bir tablo oluşturulmak istenmiştir.

Şahsiyetler Öne Çıktıkları Alanlar

I İmam Matüridi İtikat

II İmam-ı Şafii İtikat

III Ebu Hanife Fıkıh

IV İmam Eşari İtikat

V Cafer-i Sadık Fıkıh

Buna göre verilen şahsiyetlerle alakalı bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) I B) II  C) III  D) IV E) V


