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12. Sınıf 
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi

1.  Hz. Muhammed’in (sav.) Veda Hutbesi’nde yer alan sözlerinden bazıları şunlardır: 

• “Cahiliye döneminin faizli alışverişleri kaldırılmıştır.” 

• “Cahiliye döneminde var olan kan davaları kaldırılmıştır.”  

• “Siz onlarla Allah’ın emaneti olarak evlendiniz. Allah’ın emri ve hükmüyle birbirinize helal kılındınız.”

• “Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. Onlar, Allah’ın kitabı 
Kur’an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir.”  

Bu sözlerin İslam’ın korunmasına önem verdiği temel haklardan hangisi ile ilgili olduğu söylenemez?

A) Din  B) Mal  C) Can  D) Nesil  E) Akıl

2.  “Şurası muhakkak ki haramlar apaçık bellidir, helaller de apaçık bellidir. Bu ikisi arasında (haram veya helal ol-
duğu) şüpheli olanlar vardır. İnsanların çoğu bunları bilmez. Bu durumda, kim şüpheli şeylerden kaçınırsa dinini 
ve kendini korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur.”

Verilen hadiste anlatılmak istenen durum aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanların günaha girmeye istekli olduğu
B) Allah’ın insanlar için sınırlar belirlediği
C) Bilmemenin sorumluluğu düşürdüğü 
D) Harama girmenin ahiretteki karşılığı
E) Günah işlemenin manevi ağırlığı

3.  Tabloda bazı kavramlar ve tanımları eşleştirilmek istenmiştir.

I İcma Hz. Muhammed’in (sav.) vefatından sonraki herhangi bir asırda 
âlimlerin bir meselenin dinî hükmü üzerinde ittifak etmeleridir.

II Mübah Mükellefin yapıp yapmamakta özgür bırakıldığı davranışlardır.

III Zarûrât-ı Diniyye Kur’an ve sünnette hükmü açıkça ortaya konulmamış bir meselenin 
hükmüne ulaşmak için müçtehidin elinden gelen çabayı sarf etmesidir.

IV Mekruh Yapılması dinen hoş karşılanmayan fakat kesin ve açık delillerle de 
yasaklanmayan davranışlardır.

V İçtihat Hükmü; Kur’an ve sünnet delilleriyle belirlenen, değişmez, temel 
ilkelerdir.

Buna göre hangi kavramların yeri değiştirilirse eşleştirme doğru yapılmış olur?

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve V E) IV ve V
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4.  “Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı gönderdik. Onlara şöyle dedi: Ey kavmim! Allah’a kulluk edin! Sizin için ondan 
başka tanrı yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Zira ben sizi hayır ve bolluk içinde görüyorum...”

(Hûd suresi, 84. ayet)

Verilen ayette İslam’ın korunmasını istediği; 

I. din,

II. can,

III. mal,

IV. nesil 

temel haklarından hangilerine değinilmiştir?

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

5.  İslam, yasal çerçevede olduğu sürece kişisel mülkiyete müdahale etmez. Ancak mal hırsından korunmalarını 
sağlamak amacıyla Müslümanların dikkatini her fırsatta cennetin sonsuz nimetlerine çevirir. Bu konuda Kasas 
suresi, 60. ayette şöyle buyrulur: “Size verilen şeyler, dünya hayatının geçim vasıtası ve süsüdür. Allah katında 
olanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Hâlâ buna aklınız ermeyecek mi?” Kur’an zengin bir kişiyi yalnızca veren el 
durumundaysa över. Bunun dışında hiçbir insanı serveti nedeniyle değerli kabul etmez. Burada serveti değerli 
kılan şey ise onun “Allah yolunda” yani Allah rızası için kötülüğün ve yoksulluğun gerilemesi, buna karşılık iyiliğin 
ve paylaşmanın ilerlemesi amacıyla harcanmasıdır.

Bu metinden “İslam’da mülkiyet anlayışı” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Mülk, emek ve çalışmayla elde edilmelidir.
B) Devlet arazileri vatandaşlar arasında paylaştırılmalıdır.
C) Mal ve para, sosyal adaletin gerçekleşmesi için kullanılmalıdır.
D) Mülk sahibi kimse mülkünü dilediği gibi kullanma yetkisine sahiptir.
E) Sahip olunan malların güç unsuru olarak kullanımından kaçınılmalıdır.

6.  Aşağıdaki ayetlerden hangisi İslam dininin “sosyal veya ekonomik hayata yönelik ilkeleri” ile ilgili değildir?

A) “Sakın dengeyi bozmayın! Ölçüyü hakka uygun yapın, eksik tartmayın!” 
 (Rahmân suresi, 8 ve 9. ayetler)

B) “Onlar; harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler, ikisi arasında orta bir yol tutarlar.” 
 (Furkân suresi, 67. ayet) 

C) “Allah; emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emreder.” 
 (Nisâ suresi, 58. ayet)

D) “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, faizden ge-
riye kalanı bırakın.”

 (Bakara suresi, 278. ayet)

E) “Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz 
şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” 

 (İsrâ suresi, 70. ayet)
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7.  Tarafların sözleşme sırasında, gerekli olan şartlara riayet etmemeleri ve öne sürdükleri şartları belgelememeleri, 
günümüz ticari hayatında karşılaşılan olumsuzlukların en önemli nedenlerindendir. Bundan dolayı İslam dini, 
yapılan sözleşmelerin hiçbir tartışmaya meydan vermeyecek şekilde net olarak yapılmasına itina gösterdiği gibi, 
çıkması muhtemel anlaşmazlıkların çözümünde de elde kesin kanıtların bulunmasına önem vermiştir. Bunun 
için Bakara suresi, 282. ayette “Ey inananlar, belli bir süreye kadar birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın... 
Bu, Allah katında adalete daha uygun, şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir.” 
buyrularak alışveriş ve borçlanma işlemlerinin kayıt altına alınması tavsiye edilmiştir.

Bu metinden İslam dini ile ilgili,

I. Ticari hayatın canlanmasını teşvik etmektedir.

II. Kişilerin haklarını koruma altına almayı hedeflemektedir.

III. İnsani ilişkileri zedeleyecek durumları engellemeye çalışmaktadır.

yargılarından hangileri çıkarılabilir?

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

8.  

Helal ve  
Haramlarla 

İlgili  
Temel  

Hususlar

• İyi niyet, haramı helal yapmaz.

• Verilecek fetvalar; Kur’an, sünnet ve icmaya aykırı olamaz.

• Haramı helalleştirmek için hile yapmak günahtır.

• Şüpheli şeylerin insanı harama götürebileceği unutulmamalıdır.

• Miktarın azlığı ve çokluğu, haram hükmünü değiştirmez.

• Temiz, akıl ve beden sağlığına faydalı gıdalar yenilebilir.

• İsraftan sakınmak gereklidir.

• Eti yenilen hayvanların beslenme ve kesim usullerine dikkat edilmelidir.

Bu tablodan aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Bir konu hakkındaki görüşler dinin temel ilkeleri ile uyumlu olmalıdır.
B) Helaller, insanın istek ve arzularını karşılayabilecek kadar çoktur.
C) Hakkında kesin bilgi bulunmayan şeylerden uzak durulmalıdır.
D) Kişisel ve duygusal çıkarımlar insanı doğruya ulaştırmayabilir.
E) Gıdaların kaynağı araştırılıp sorgulanmalıdır.
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9.  Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre organ nakli için gereken şartlar şunlardır:

• Zaruret hâlinin bulunması; yani hastanın hayatını veya hayati bir uzvunu kurtarmak için bundan başka ça-
resi olmadığının, mesleki ehliyet ve dürüstlüğüne güvenilen bir doktor tarafından tespit edilmesi

• Organ veya dokusu alınan kişinin, bu işlemin yapıldığı esnada vefat etmiş olması

• Toplumun huzur ve düzeninin bozulmaması bakımından organ veya dokusu alınacak kişinin sağlığında 
(vefatından önce) buna izin vermiş olması veya hayatta iken aksine bir beyanı olmamak şartıyla, yakınla-
rının rızasının sağlanması

• Alınacak organ veya doku karşılığında nakil yapılacak kişiden hiçbir şekilde ücret alınmaması

• Tedavisi yapılacak hastanın kendisine yapılacak bu nakle razı olması

Bu parçada organ nakli konusunda görüş bildirilirken dikkat edilen aşağıdaki hususlardan hangisine 
ulaşılamaz?

A) Bilimsel verilerden faydalanıldığı
B) Kişinin yaşama hakkının korunmaya çalışıldığı
C) Çevresel-sosyal faktörlerin göz önünde bulundurulduğu
D) Görüş bildirilirken Kur’an ve sünnete göre beyanda bulunulduğu
E) İnsan vücudunu bir meta hâline dönüştürmemenin amaçlandığı

10.  Hinduizm’in Orta Çağ’ında İslamiyet’in Hindistan’a ulaşmasıyla Hindu dinî düşüncesinde ciddi tesirler oluşmuş-
tur. Hindular, başlangıçta Müslümanları kast dışı ilan edip toplumdan soyutlamaya çalışsalar da karşılaştıkları 
kararlı ve örnek duruş neticesini vermiştir. Özellikle İslamiyet’in tevhit inancı, sınıfsız toplum anlayışı ve bölgede 
yaşayan Müslümanların yaşam biçimi Hint toplumunu derinden etkilemiştir. Bu durum zamanla Hinduların çok 
tanrılı ve putperest inanışlarına, kast sistemine ve brahminlerin uygulamalarına karşı çıkan anlayışların ortaya 
çıkmasına neden olmuştur.

Bu metinden Hindular ile ilgili,

I. Farklı inanç ve kültürlerle etkileşim kurmuşlardır.

II. Hindistan’da İslam’ın yayılmasına katkı sağlamışlardır.

III. Sosyal adalete aykırı olan inanç ve düşüncelerinde değişim meydana gelmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
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11.  Ruh göçü olarak ifade edilen tenasüh; ruhun bir bedenden başka bir bedene geçmesi, birbirini izleyen hayatlar-
da fiziksel bir biçim almasıdır. Hindular bu döngüyü samsara kavramıyla ifade ederler. Bu anlayışa göre zaman 
döngüseldir, bir başlangıcı ve sonu yoktur. Varlık âlemindeki her şey doğum-ölüm-yine doğum şeklinde bir dön-
güye tabidir. İnsan, kurtuluşa ulaşıncaya kadar bu döngü içerisinde yeniden doğmaya ve sıkıntılarla dolu dünya 
hayatını tekrar tekrar yaşamaya mahkûmdur.

Bu metinde sözü edilen durum ile ilgili, 

I. İslam dinindeki ahiret inanışı ile çelişmektedir.

II. Dünyada, zorluklara karşı sabır gösterilerek mutlu olunacağı savunulmaktadır.

III. Ruhun, sözü edilen durumdan çıktığında selamete ulaşacağına inanılmaktadır.

yargılarından hangileri söylenebilir?

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

12.  Aşağıdaki özelliklerden hangisi Hinduizm ve Budizm dinlerinde ortaktır?

A) Vişnu, önem verdikleri tanrılardandır.
B) Kast sistemi öncelikli esaslardan biridir.
C) Hint Yarımadası’nda ortaya çıkmışlardır. 
D) Dinsel metinleri Vedalar’dan oluşmaktadır.
E) Sekiz Dilimli Yol, en tanınmış sembolleridir.

13.       • “Sığınağı kendinizde arayın, bir başkasında değil.”

• “Saflık ve kirlilik kişinin kendi elindedir, kimse bir başkasını arındıramaz.”

• “Kendiniz dışında kimse sizi kurtaramaz. Bu yolu kendiniz yürümelisiniz.”

Buda’ya ait bu sözlerde insan ile ilgili ortak husus aşağıdakilerden hangisidir?

A) Davranışlarının karşılığını görmesi
B) Manevi olarak kendini temizlemesi
C) Diğer insanlarla iyi geçinmesi
D) İradesinin farkına varması
E) Güzel ahlak sahibi olması
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14.  Hinduizm’in en belirgin özelliklerinden biri kast sistemidir. Hindulara göre kast sistemi, bir inanç meselesidir. 
Dolayısıyla kişinin iradesi ile seçilemez ve değiştirilemez. Kast; atadan miras kalan haklar, vazifeler ve âdetler 
ile birbirine sımsıkı bağlanıp aynı işle meşgul olan insanlar grubunu ifade etmektedir. Aynı kast üyeleri yalnızca 
birbirleri ile evlenebilir ve ancak birbirleriyle aynı sofraya oturabilir. Kast sistemine karşı gelinmesi kişinin kasttan 
çıkarılmasına, dolayısıyla o kimsenin varoluşunun son bulmasına sebep olur. 

Bu metinden,

I. Din, insanların sosyal hayatları üzerinde etkili olmuştur.

II. Dinî ritüeller nesilden nesile aktarılmıştır.

III. Kast sistemi zamanla etkisini yitirmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

15.  Buda, insanların kurtuluşu için bizzat kendisinin tecrübe ettiği ve dört yüce hakikat olarak isimlendirdiği bir yol 
önerir. Bu hakikatler şunlardır:

• Hayat, acı ve ıstıraptır. Ölüm, hastalık, yaşlılık, sevilen bir şeyin devamlı olmaması, istenilen şeylere ulaşa-
mama gibi hususlar acı ve ıstıraptır.

• Acı ve ıstırabın kaynağı, istek ve arzulardır. Kişinin hayatta acı çekmesinin nedeni; onda bulunan istek, hırs 
ve arzulardır. İnsan, istediği ve arzuladığı şeylere ulaşamadıkça acı çekmektedir.

• İstek ve arzulardan vazgeçilirse acılar sona erecektir.

• İstek ve arzulara son vermek için, Sekiz Dilimli Yol’u takip etmek gerekir.

Bu metinden Buda ile ilgili,

I. Öğretileriyle insanlara rehber olmuştur.

II. Nefis terbiyesi ile ilgili yöntemler ortaya koymuştur.

III. Dünyada mutlu olmanın mümkün olmadığını ileri sürmüştür.

değerlendirmelerinden hangilerine ulaşılabilir?

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

16.  Konfüçyanizm’de Tanrı; tabiat düzeninin yöneticisi, her şeyin üstündeki varlık ve yaratıcı güçtür. O;  düşkünleri 
korumak için hükümdarlar, Tanrı yolunda insanlara yardımcı olmaları ve ülkenin her yanında huzuru sağlamaları 
için öğretmenler göndermiştir. O; yücedir, yerdeki insanlara hükmeder, kötüler çoğalınca hükmü amansızdır. 
Ölüm ve hayat, zenginlik ve şeref Tanrı’nın işidir. Tanrı her şeyi açıkça görür ve bütün işlerde insanlarla beraber-
dir. İyi insanlara uzun ömür bahşeder, erdemli davranışları mükâfatlandırır. Bu nedenle insanlar, iyiliğin kaynağı 
olarak ona saygı göstermiş, onun emrini öğrenmiş, onun da kendilerini anladığına inanmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Konfüçyanizm’deki Tanrı’nın özelliklerinden biri olduğu söylenemez?

A) Adildir. B) Tektir. C) Cömerttir. D) Merhametlidir. E) Kudret sahibidir.
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17.  Konfüçyanizm’in gayesi, erdemli ve üstün insan yetiştirmektir. Konfüçyüs’e göre insan, özü itibarıyla iyidir. Bu 
nedenle herkes iyi olabilir. Konfüçyüs’ün üstün insan tanımında soyluluğu değil, erdemi esas alması bir devrim-
dir. Ona göre büyük ve üstün insan erdemli olmayı, küçük insan ise rahatını düşünür. Üstün insan kanunlar üze-
rinde kafa yorar, küçük insan ise kendi faydasını arar. Bunun uzun vadeli sonucunda da büyük ve üstün insan, 
daima memnun ve rahattır. Küçük insan ise daima üzüntü ve telaş içindedir.

Konfüçyanizm’e göre üstün insanın özelliklerine sahip bir kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması 
beklenmez?

A) Konfor alanının dışına çıkmaktan kaçınması
B) Adaletin gerçekleşmesi için çaba göstermesi
C) İnsanları ötekileştirerek sınıflara ayırmaması
D) Nefsin isteklerine boyun eğmemeye çalışması
E) Hayatın ona verdiklerine razı olması

18.  Konfüçyanizm’de rahiplik, mabet, inanç ve kutsal kitap kavramları ile yaratılış hakkındaki mitolojik düşünceler 
yer almaz. Çinliler bu yüzden Konfüçyanizm’e “Okul” ya da “Bilginler Doktrini” adını vermişlerdir. Konfüçyüs 
hiçbir zaman kendini tanrısal bir temsilci gibi hissetmemiş; tabiatüstü varlıklar, üstün kuvvetler ve ruhlardan da 
bahsetmemiştir. Ölümden sonraki yaşama da inanmamış, hatta bu konuyla ilgili bir soruya “Eğer insan hayatı 
henüz tanıyamamışsa ölümü nasıl tanıyabilir?” diye cevap vermiştir. 

Bu metinden Konfüçyanizm ile ilgili aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

A) İlahi kaynaklı olmadığı
B) Peygamberliğin reddedildiği
C) Ahiret inancının kabul edilmediği
D) Kendine özgü görüşlere sahip olduğu
E) İnanç ve düşüncelerinde şüpheci bir anlayış bulunduğu

19.  “İyilere de iyi olmayanlara da aynı derece iyilikle muamele edin. Çünkü iyilik, doğuştan değil sonradan kazanılan 
bir şeydir. Hem dürüst olanlara hem de dürüst olmayanlara dürüstlükle muamele edin. Dürüstlük de doğuştan 
değildir, sonradan kazanılır.”

Taoizm’in bu ilkesinden,

I. İnsanlar, oldukları hâliyle kabul edilmelidir.

II. Erdemli davranışlar sergileyenlere övgüde bulunulmalıdır.

III. Yaratılıştan gelen özellikleri nedeniyle insanları kınamaktan uzak durulmalıdır.

IV. Kişi, başkalarının nasıl olduğuna değil kendi davranışlarına odaklanmalıdır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) I ve IV C) II ve IV D) III ve IV E) I, II ve III
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Bu kitapçığın her hakkı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.

Cevap anahtarına ulaşmak 
için karekodu okutunuz.

20.  Lao-Tzu’ya göre insanların bu dünyada acı, yoksulluk, üzüntü içerisinde olmasının sebebi yaptıklarıdır. O; insan 
ömrünün giderek kısalmasını, insanın kötülüklerinden dolayı yıldızlar tarafından saldırıya uğramasına bağla-
maktadır. Ona göre akıllı insan; bencilliği reddeden, maddi isteklerden ve boş şeylerden kaçınandır. Zenginlik, 
başarı, şöhret gibi şeyler insanın Tao’yu takip etmesine ve kurtuluşa ulaşmasına engel teşkil etmekte ve felake-
tini hazırlamaktadır.

Bu metinden insan ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?

A) Kendini terbiye etmelidir.
B) Tercihlerinden sorumludur.
C) Sırf kendi için yaşamaktan vazgeçmelidir.
D) Zaaflarından ibadete yönelerek arınmalıdır.
E) Verilen hayatı faydalı işlerle değerlendirmelidir.


