
http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/

M
E

B
  2

01
8 

- 
20

19
   

● 
  Ö

lç
m

e,
 D

eğ
er

le
nd

irm
e 

ve
 S

ın
av

 H
iz

m
et

le
ri 

G
en

el
 M

üd
ür

lü
ğü

12. Sınıf (B)
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
Kuran'a Göre Hz. Muhammed - 2

1 ve 2. soruları aşağıdaki ayete göre cevaplayınız.

“De ki eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi 
sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, 
çok esirgeyicidir.”

(Âl-i İmran suresi, 31. ayet)

1.  Bu ayetin mesajı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Allah peygamberlerin ahlakını övmüştür.
B)  Hz. Peygamber İslam’ı yaşama konusunda örnektir.
C)  Allah peygamberleri, mesajlarını iletsin diye gönder-

miştir.
D)  Allah’ın sevgisini kazanmanın yolu Hz. Peygamberin 

çağrısına uymaktır.
E)  Hz. Peygamberin rehberliği olmadan İslam’ı doğru 

anlamak mümkün değildir.

2.  Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Allah sevgisi
B) Tövbenin önemi 
C) Allah’ın affediciliği 
D) Peygamber sevgisi
E) Hz. Peygambere uyulması

3.   • “Hayır! Doğrusu şudur ki onların yapıp ettikleri kalpleri-
ni kaplayıp karartmıştır.” 

(Mutaffifin suresi, 14. ayet) 
• “Mümin bir günah işlediğinde onun kalbinde bir nokta 

oluşur. Kul tövbe eder, günahı terk eder ve pişmanlık 
duyarsa kalbinden o lekeyi siler; aksine günaha devam 
eder ve arttırırsa leke de artar, sonunda bütün kalbini 
kaplar ve kilitler.” 

(Hadis-i şerif)

Bu ayet ve hadisten aşağıdaki yargıların hangisine 
varılamaz?

A) Hadis ayetin açıklamasıdır.
B) İnsan davranışlarından sorumludur.
C) Hz. Peygamber her ayeti açıklamıştır.
D) Hadisler Kur’an’ın mesajlarıyla uyumludur.
E) İnsan yaptıklarının sonuçlarından etkilenmektedir.

4.  Hicretin altıncı yılında Müslümanlar Kâbe’yi ziyaret et-
mek istedi fakat Mekkeli müşrikler ziyareti engelledi. İki 
taraf arasında yapılan görüşmelerle Hudeybiye Barış 
Anlaşması imzalandı. Anlaşmayla Kâbe’nin bir yıl sonra 
ziyaret edilmesi karara bağlandı fakat bu durumdan sa-
habe memnun olmadı ve Hz. Peygamberin ihramdan çık-
maları isteğini hemen yerine getirmediler. Allah Resulü 
bu duruma çok üzüldü. Olayı, eşi Ümmü Seleme’ye anla-
tınca o şöyle dedi: “Ya Resulallah! Sen kalk ve kurbanını 
kes, onlar da sana uyacak ve kurbanlarını keseceklerdir.” 
Hz. Peygamber eşinin dediğini yaptı. Arkadaşları da ona 
uydu. Ertesi yıl Kâbe ziyaret edildi.
Bu parçada Hz. Muhammed’in (sav.) hangi yönüne 
değinilmemiştir?

A) Adaleti gözettiğine 
B) Sabırlı olduğuna
C) Antlaşmaya uyduğuna
D) Kadınlara değer verdiğine
E) Danışmaya önem verdiğine

5.  Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’a göre örnek insanın 
özelliklerinden biri olamaz?

A) Harcamalarında dengeli olmak
B) Boş ve yararsız işlerden uzak durmak
C) Emanete ve verdiği sözleri riayet etmek
D) Eli darken de bolken de Allah için infak etmek
E) Ait olduğu toplumun örf ve adetlerini yaşatmak

6.  Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerin-
den farklıdır?

A) “Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım 
etmeyi emreder. ...”

(Nahl suresi, 90. ayet)
B) “Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adalet-

le şahitlik eden kimseler olun...”
(Mâide suresi, 8. ayet)

C) “... Eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hükmet. 
Şüphesiz Allah âdil olanları sever.”

(Maide suresi, 42. ayet)
D) “... Ancak, iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine 

hakkı ve sabrı tavsiye edenler ziyanda değillerdir.”
(Asr suresi, 3. ayet)

E) “Ey iman edenler! Kendiniz, anne babanız ve akraba-
nız aleyhine de olsa adaletten asla ayrılmayan. ...”

(Nisa suresi, 135. ayet)
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Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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7.  Aşağıdaki durumlardan hangisi Hz. Peygamberin so-
rumluluk bilinciyle hareket ettiğiyle ilgili daha belir-
gin bir örnektir?

A)  Hicret etmeden önce aldığı emanetleri sahiplerine 
vermesi için Hz. Ali’yi vekil bırakması

B)  Gençliğinde zayıf ve kimsesizlerin hakkını savunmak 
amacıyla Hilfu’l-Fudul’a katılması

C)  Mola yerinde dinlenmesi istenmesine rağmen yakıla-
cak ateş için odun toplama işini üstlenmesi

B) Hudeybiye Antlaşması gereği, Medine’ye sığınan 
müslümanları Mekkeli müşriklere teslim etmesi

E)  Mekke’nin Fethi’ne giderken yol kenarında yavruları-
nı emziren köpeğin rahatsız edilmemesi için bir saha-
beyi nöbetçi bırakması

8.  Abdullah b. Zeyd’in gördüğü rüyadan hareketle Hz. 
Peygamberin ezanı namaza çağrı olarak kabul etmesi;

 I.  fiili,
 II. kavli,
 III.  takriri

sünnetlerinden hangilerine örnek oluşturur?

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

9.  Hz. Peygamberle ilgili aşağıdaki durumlardan hangi-
si Müslümanları öncelikle bağlayan sünnettir?

A) Coğrafi şartlar gereğince yaptıkları
B) Vahyin uygulanmasıyla ilgili olanlar
C) Yeme, içme gibi günlük davranışları 
D) Kişisel tecrübesine dayanarak yaptıkları
E) Arabistan iklimine uygun tarzda giyinmesi

10.   • “…Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa akraba ile 
irtibatını sürdürsün.”

• “Kim rızkının bollaştırılmasını veya ecelinin geciktiril-
mesini arzu ederse akraba ile irtibatını sürdürsün.”

Bu hadislerde vurgulanan ortak husus aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Sıla-ı rahimi sürdürmenin gerekliliği 
B) Akrabalarla birlikte yaşamak gerektiği
C) Aile birliğini sağlamanın zorunlu olduğu
D) İmanın davranışlara yansımasının beklendiği
E) Salih amelin ahlaka olumlu katkısının görüldüğü

11.  Hz. Peygamber, Müslümanları cuma günü gusletmeye, 
cuma namazına temiz elbise ile gelmeye, diş temizliğine 
özen göstermeye ve mümkünse güzel koku kullanmaya 
teşvik etmiştir.

Hz. Peygamberin bu yaklaşımıyla aşağıdakilerden 
hangisini amaçladığı söylenebilir?

A) Cuma gününün önemini kavratmayı
B) İnsanları toplumsal hayata hazırlamayı
C) Kişisel bakımın sonuçlarına dikkat çekmeyi 
D) Camilerin temiz tutulmasına katkıda bulunmayı
E) Toplum içinde temiz ve bakımlı olunmasını sağlamayı

12.  “Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. 
Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır.”

(Furkan suresi, 67. ayet)

Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulan-
maktadır?

A) İsraf  B) İtidal  C) İnfak
D) Cimrilik  E) Cömertlik


