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12. Sınıf (B)
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
Değerler

1.  	 Allah’ın	peygamberler	aracılığı	ile	insanlara	ulaştırdığı	ve	
ısrarla	tekrarladığı	birtakım	ahlâkî	prensipler	aynı	zaman-
da	evrensel	ahlak	ilkeleri	olarak	da	kabul	edilir.	Doğru	ve	
yararlı	 işler	 yapmak,	 erdemli	 davranışlarda	 bulunmak,	
doğru	sözlü	olmak	ve	sosyal	hayatta	adaleti	tesis	etmek	
buna	örnek	verilebilir.
Bu parçada vurgulanan husus aşağıdakilerden han-
gisidir?

A)	Allah’ın	yol	göstericiliği
B)	Doğru	inancın	zorunluluğu
C)	Din	ile	ahlaki	değerler	ilişkisi
D)	Evrensel	ahlak	ilkelerinin	niteliği
E)	Erdemli	davranışların	topluma	etkisi

2.  	 Değer,	bir	 toplum	 içinde	veya	 insanlar	arasında	benim-
senmiş	 ve	 yaşatılmakta	 olan	 her	 türlü	 duyuş,	 düşünüş,	
davranış,	 kural	 ve	 kıymettir.	 Toplumlar	 bu	 değerlere	 ait	
birtakım	değer	yargılarına	sahiptir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ahlaki bir değer 
yargısıdır?

A)	İyi	 B)	Mendup	 C)	Helal
D)	Mübah	 E)	Müstehap

3.  	 “Ey	iman	edenler!	Yapmayacağınız	şeyleri	niçin	söylüyor-
sunuz?”

(Saf	suresi,	2.	ayet)

Bu ayetten,

	 I.		 Öz	ve	söz	bir	olmalı	
	 II.	 Ahde	vefa	gösterilmeli
	 III.		Sözünü	tutmayan	tövbe	etmeli

sonuçlarından hangilerine ulaşilabilir?

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

4.   “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)

Aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi bu ayetin 
mesajı ile çelişmektedir?

A)	Allah’ın	herkesi	gözettiğinin	bilincinde	olmak	
B)	Kazançta	meşruiyet	sınırını	aşmak	
C)	Namazı	düzenli	ve	sürekli	kılmak
D)	Ölçülü	ve	dengeli	davranmak
E)	Vahyi	anlamaya	çalışmak

5.  	 Kültürümüzü	etkileyen	kaynaklardan	belki	de	en	önemlisi	
dindir.	Günlük	ve	edebi	dilde	Allah,	Rab,	mevlâ,	tövbe,	me-
lek,	hak,	ibadet,	dua	ve	peygamber	kıssaları	gibi	kavram-
ların	sıkça	kullanılması	bunun	göstergelerinden	biridir.
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

A)	Din	kültürel	hayata	yön	veren	bir	olgudur.
B)	Kur’an’ın	kültürümüzde	önemli	bir	yeri	vardır.
C)	Türkçeye	Arapçadan	pek	çok	kelime	girmiştir.
D)	Kıssalar	edebiyatın	beslendiği	kaynaklardan	biridir.
E)	Türkçe,	kültürü	sonraki	nesilleri	aktaran	bir	taşıyıcıdır.

6.   Evde	pişen	 yemekten	 komşusuna	da	 ikram	eden	bir	 aile	
bunu	bir	örf	ve	gelenek	olarak	görmekte	ve	uygulamaktadır.
Aşağıdaki hadislerden hangisi bu geleneğe doğru-
dan 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.”
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Değerler

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

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
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7.  	 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.	
Mevlana’nın bu dizelerde anlatmak istediği husus 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Kur’an’la	sünnetin	birbirini	tamamladığı	
B)	Yanlış	anlaşılabilecek	fikirlerinin	olduğu
C)	Söylediklerinin	zamanla	farklılaşabileceği
D)	Fikirlerini	anlamak	için	bir	seviye	gerektiği	
E)	Düşüncelerini	Kur’an	ve	sünnete	göre	oluşturduğu

8.  	 İslam	dini	kendi	temel	prensiplerine	aykırı,	insana	ve	top-
luma	zarar	veren,	topluma	değer	katmayan	örf	ve	adetleri	
kabul	etmemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin onaylamadığı 
örf ve adetlere bir örnek oluşturur?

A)	Selamlaşmak
B)	Bayramlaşmak
C)	Başlık	parası	almak
D)	Davete	icabet	etmek
E)	Hasta	ziyareti	yapmak

9.   • “İnsanlardan	öylesi	de	vardır	ki	Allah'ın	rızasını	kazan-
mak	için	kendini	feda	eder.	Allah	kullarına	çok	şefkat-
lidir.”

(Bakara	suresi,	207.	ayet)
• “Eksik	ölçüp	tartanların	vay	haline!	Onlar,	insanlardan	
ölçerek	bir	şey	aldıklarında	tam	ölçerler.	Kendileri	baş-
kalarına	 vermek	 için	 ölçüp	 tarttıklarında	 ise	 haksızlık	
ederler.”

(Mutaffifin	suresi,	1-3.	ayetler)

Bu ayetlerde;

	 I.	 dürüstlük,
	 II.		 fedakârlık,
	 III.		çalışkanlık

değerlerinden hangileri vurgulanmaktadır?

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

10.  İslam’ın	insana	haber	verdiği	temel	gerçeklerden	biri	de	
bu	 dünyada	 yaşanan	 hayatın	 ahirette	 hesabının	 verile-
ceğidir.
Buna inanan bir kişide aşağıdakilerden hangisinin 
bulunması çelişki oluşturur?

A)	Adaletli	olmak
B)	Affedici	olmak
C)	Sözünü	tutmak	
D)	Savurgan	olmak
E)	Kötülükten	kaçınmak

11.  “Ey	iman	edenler!	Zannın	çoğundan	sakının;	çünkü	bazı	
zanlar	günahtır.	Gizlilikleri	araştırmayın,	biriniz	diğerinizi	
arkasından	çekiştirmesin;	herhangi	biriniz,	ölmüş	karde-
şinin	etini	yemekten	hoşlanır	mı?	Bak	bundan	tiksindiniz!	
Allah’a	itaatsizlikten	de	sakının.	Allah	tövbeleri	çokça	ka-
bul	etmektedir,	rahmeti	sonsuzdur.”

(Hucurat	süresi,	11.	ayet)

Bu ayeti kendisine ilke edinen bir insandan aşağıdaki 
tutum ve davranışlardan hangisi beklenmez?

A)	Doğru	bilgilere	göre	yargıda	bulunur.
B)	Öz	eleştiri	yapmakta	zorlanır.
C)	İnsanlara	iyi	niyetle	yaklaşır.
D)	Gıybet	etmekten	uzak	durur.
E)	Yanlıştan	dönmesini	bilir.

12.  Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerin-
den farklıdır?

A)		“Sizin	ilahınız	bir	tek	ilahtır.	Ondan	başka	ilah	yoktur.	
O	Rahmân'dır,	Rahîm'dir..”

(Bakara	suresi,	163.	ayet)	
B)		“…	Yiyin	için	fakat	israf	etmeyin.	Çünkü	o,	israf	eden-

leri	sevmez.”
(A’raf	suresi,	31.	ayet)

C)		“Size	bir	 selâm	verildiğinde	ya	daha	güzeli	 ile	 veya	
dengi	ile	cevap	verin.	...”

(Nisa	süresi,	86.	ayet)
D)		“Ey	iman	edenler!	Niçin	yapmayacağınız	şeyleri	söy-

lüyorsunuz?”
(Saf	suresi,	2.	ayet)

E)		“Fakat	Allah	lütuf	ve	kereminden	onlara	verince,	onda	
cimrilik	ettiler	ve	yüz	çevirerek	dönüp	gittiler.”

(Tevbe	suresi,	76.	ayet)


