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12. Sınıf (B)
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
Aile ve Din

1.  Aşağıdakilerden hangisi aile içi iletişimle ilgili İslam 
dininin öğütleriyle bağdaşmaz?

A) Anne babaya karşı özenli bir dil kullanılması 
B) Evlere selam vererek ve güler yüzle girilmesi 
C) Tarafların, kendi önceliklerine göre yaşaması 
D) Aile bireylerinin birbirine karşı anlayışlı olması
E) Çocuklara şefkat ve merhametle davranılması

2.   “Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden 
eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştir-
mesi de O’nun (varlığının) kanıtlarındandır. Doğrusu bun-
da iyi düşünen kimseler için dersler vardır.”

(Rum suresi, 21. ayet)

Bu ayette aileyle ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgu-
lanmaktadır?

A) İslam’ın evliliğe verdiği önem 
B) Aile içi sağlıklı iletişimin gereği
C) Eşlerin birbiri üzerindeki hakları
D) Aile kurumunun temelinde yatan duygu
E) Huzurlu bir ailenin Kur’an’ı anlamaya katkısı

3.   Aile içi eğitimde örnek olmak etkili bir yoldur. Bu nedenle 
çocuklardan istenenler öncelikle anne ve baba tarafından 
uygulanmalıdır.

Aşağıdaki ayet veya hadislerden hangisi bu hususa 
örnek oluşturur?

A) “Kimin küçük çocuğu varsa onun gibi çocuklaşsın.”
(Hadis-i şerif)

B) “Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et...”
(Tâhâ suresi, 132. ayet)

C) “Biz insana anne babasına iyi davranmayı emrettik...”
(Ahkâf suresi, 15. ayet)

D) “Çocuklarınıza hoşça davranın ve onları güzel terbiye edin.”
(Hadis-i şerif)

E) “Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin.”
(Hadis-i şerif)

4.  Aşağıdakilerden hangisinin ebeveynin çocuklarına 
karşı görevlerinden biri olduğu söylenemez?

A) Ömür boyu geçimlerini sağlamak
B) Toplumsal değerleri kazandırmak
C) Onları toplumsal hayata hazırlamak
D) Güzel ahlaklı bireyler olarak yetiştirmek
E) Onlarla olan ilişkilerinde adaleti gözetmek

5.  Aile içi ilişkilerle ilgili aşağıdaki ayetlerin hangisinin 
mesajı diğerlerinden farklıdır?

A)  “Biz insana anne babasına iyi davranmasını emrettik…”
(Ankebut suresi, 8. ayet)

B)  “… Onlara (ebeveynine) merhametle ve alçak gönül-
lülükle kol kanat ger…”

(İsra suresi, 24. ayet)
C)  “Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne 

babanıza iyi davranmanızı emretti…”
(İsra suresi, 23. ayet)

D)  “… Annesi, güçten kuvvetten düşerek onu karnında 
taşımıştır… (İşte onun için) insana şöyle emrettik: 
"Bana ve anne babana şükret. …”

(Lokman suresi, 14. ayet)
E)  “… Onlarla (eşlerinizle) iyi geçinin. Eğer onlardan 

hoşlanmazsanız, Allah’ın hakkınızda çok hayırlı kıla-
cağı bir şeyden de hoşlanmamış olabilirsiniz.”

(Nisa suresi, 19.ayet)

6.   • “İyiliğin en mükemmeli bir adamın baba dostunu, hısım 
ve akrabalarını gözetmesidir.”

(Hadis-i şerif)
• “Allah’a ve ahiret gününe inanan kişi misafirine ikram 

etsin. Allah’a ve ahiret gününe inanan kişi akrabasını 
görüp gözetsin.”

(Hadis-i şerif)

Bu hadislerde vurgulanan ortak husus aşağıdakiler-
den hangisidir?

A)  Her iyiliğin insanı değerli hâle getireceği
B)  Erdemli insan olmanın infak etmeyi gerektirdiği
C)  Dost, akraba ve komşuluk haklarını korumak gerektiği
D)  Akrabalık ilişkilerinin komşuluk ilişkilerinden önde olduğu
E)  İyiliğin, hoşa giden şeylerden infakta bulununca ger-

çekleşeceği
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Aile ve Din

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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12. Sınıf (B)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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7.   • “Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir ba-
ğışta bulunamaz.”

• “Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanı, ah-
lakça en güzel olanı ve aile fertlerine yumuşak davra-
nanıdır.”

Bu hadislerden aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

A)  Aile içi güzel davranışlar imanı tamamlayan bir unsurdur.
B)  Anne-babanın çocuklarına karşı manevi sorumluluğu 

daha fazladır.
C)  Aile fertlerine karşı şefkatli davranmak güzel ahlakın 

göstergelerindendir.
D)  Çok çalışarak çocuklara miras bırakmak bir babanın 

en önemli görevidir.
E)  Aile içi davranışın niteliği ile güzel ahlak arasında 

doğrudan bir ilişki vardır.

8.  Aşağıdaki hadislerin hangisi aile kurulmasına yöne-
lik öğütler içermektedir?

A)  “Sizin en hayırlınız ailesine en çok faydalı olandır.”
B)  “Allah’tan korkun ve evlatlarınız arasında adil olun.”
C)  “Sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi on-

ların da sizin üzerinizde hakları vardır.”
D)  “…Allah rızasını umarak ailen için yaptığın her harca-

madan muhakkak ecir alırsın, eşinin ağzına koydu-
ğun bir lokmadan bile!”

E)  “Aranızdan evlenmeye gücü yetenler evlensin. Çün-
kü evlenmek, gözü haramdan korumak ve iffeti mu-
hafaza etmek için en iyi yoldur.”

9.   • “Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne ba-
banıza iyi davranmanızı emretti...”

(İsrâ suresi, 23. ayet)
• “Allah’ın rızası anne ve babanın rızasındadır. Allah’ın 

öfkesi de anne ve babanın öfkesindedir.”
(Hadis-i şerif)

Bu ayet ve hadisten aşağıdaki sonuçlardan hangisi 
çıkarılamaz?

A)  Kulluk yalnızca ve sadece Allah’a yapılmalıdır.
B)  Anne baba çocuklarına görgü kurallarını öğretmelidir.
C)  Anne babaya güzel söz söylemek Allah’ı hoşnut eder.
D)  Tüm aile bireyleri Allah’ın koyduğu sınırlara uymalıdır.
E)  Çocuklar, anne ve babanın rızasını almayı hedefle-

melidir.

10.  Aşağıdakilerden hangisi çocukların görev ve sorum-
luluklarından biri değildir?

A) Ailenin geçimine katkıda bulunmak 
B) Anne babaya saygılı davranmak
C) Derslerine düzenli çalışmak 
D) Ev işlerine yardımcı olmak
E) Kardeşleriyle iyi geçinmek 

11.   • “Çocuklarınız arasında adaletli davranınız.”
• “Erkeklerin, kadınlar üzerindeki hakları gibi kadınların 

da erkekler üzerinde hakları vardır.”
• “Günahların en büyükleri; Allah’a ortak koşmak, anne ba-

baya saygısızlık yapmak ve yalancı şahitlik yapmaktır.”

Bu hadislerin ortak mesajı aşağıdaki konuların han-
gisiyle ilgilidir?

A) Komşular arası ilişkiler 
B) Anne babanın görevleri
C) Aile içi görev ve sorumluluklar
D) Çocukların hak ve sorumlulukları 
E) Akrabalık ilişkilerinin sürdürülmesi

12.  “Her kim ergenlik çağına ulaşmalarına kadar iki kız ço-
cuğunun bakımını, nafakasını, terbiye ve yetiştirilmesi-
ni üzerine alır ve bunu yerine getirirse o kimse kıyamet 
günü benimle şöyle olacaktır.” dedikten sonra parmakla-
rını birbirine kavuşturmuştur.
Bu hadisten,

 I.  Kız çocuklarına erkek çocuklarından daha çok önem 
verilmelidir.

 II.  Çocukların ahlakının oluşmasında anne babanın rolü 
belirleyicidir.

 III.  Kız çocuklarını iyi yetiştirmeyi amaçlamak Peygam-
bere yakınlaşma vesilesidir.

yargılarından hangilerine varılabilir?

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


