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12. Sınıf (B)
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
Güncel Dini Meseleler - 1

1.  Aşağıdakilerden hangisi dinî meselelerin çözümünde 
dikkate alınması gerekli olan ilkelerden biri değildir?

A) Âlim kırk yaşından gün almış olmalıdır.
B) Çözüm önerileri fıtrata aykırı olmamalıdır.
C) İslam’ın temel amaçlarına uygun olmalıdır.
D) İnsan onur ve haysiyetini zedelememelidir.
E) Dinin kesin hükümlerine aykırı olmamalıdır.

2.  Güncel dini meselelerin çözümünde öncelikle Kur’an ve 
sünnete başvurulur. Bu iki kaynakta sorunla ilgili doğru-
dan bir hüküm bulunamadığında İslam’ın temel ilkelerine 
göre çözüm aranır. Bu amaçla sahabe görüşleri, icma ve 
müçtehitlerin içtihatları incelenir. Müçtehit, güncel sorun-
lara İslam’a uygun çözüm bulmak için elinden gelen gay-
reti göstererek bir görüşe ulaşır.

Bu metinde;

 I.    icma,
 II.   kıyas,
 III.  ayet ve hadisleri incelemek

yöntemlerindenden hangilerine değinilmemiştir?

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

3.   • Yapılması dinen hoş karşılanmayan fakat kesin ve açık 
delillerle de yasaklanmayan davranışlardır.

• Dinen sorumluluk çağına ulaşmış olan herkese, Allah’ın 
yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranış.

Bu tanımlarla ilgili kavram çifti aşağıdakilerden han-
gisinde doğru sıralanmıştır?

A) Helal-vacip 
B) Haram-helal
C) Vacip-sünnet 
D) Mekruh-haram
E) Mekruh-sünnet 

4.  I.  “Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma! ...”
(İsra suresi, 37. ayet)

 II.   “Eksik ölçüp tartanların vay haline!”
(Mutaffifîn suresi, 1. ayet)

 III.  “… Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını 
kurtarmış gibi olur...”

(Maide suresi, 32. ayet)

Numaralanmış ayetlerden hangileri zarurat-ı diniyye 
ile ilişkili değildir?

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

5.  Aşağıdakilerden hangisi kişinin malını kullanımıyla 
ilgili bir yargıdır?

A) Cömert olunmalı fakat savurganlıktan kaçınılmalıdır. 
B) Bedelini ödemek bir malı meşru kılan yollardan biridir. 
C) Malın meşru olması emek karşılığı olmasına bağlıdır.
D) Hibe, hediye ve miras meşru mal edinme yoludur.
E) Helal ve meşru yollardan mal sahibi olunmalıdır.

6.  Aşağıdaki yargılardan hangisi İslam dininin mala ba-
kışı açısından doğru değildir?

A)  Mal ve onu edinme yolu insan için birer imtihan vesi-
lesidir.

B)  Sadece mal biriktirmeyi amaçlamak doğru bir tutum 
değildir.

C)  Hayır yapmaya engel olan mal edinme hırsından ka-
çınılmalıdır.

D)  Başkasına muhtaç olmamak için nasıl olursa olsun 
kazanılmalıdır.

E)  Mal, Allah’ın rızasına ulaşmak için sadece bir araç 
olarak görülmelidir.
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Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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7.  İslam dini malı olan kişileri paylaşmaya, yoksulu görüp gö-
zetmeye, helal yoldan kazanmaya ve harcamaya yönlen-
dirir. Mal sahibi olmayanlara ise başkalarına muhtaç olma-
mak için çalışmayı ve meşru yollardan rızık temin etmeyi 
tavsiye eder. Sahip olunan malların sırf kendi menfaati 
için kullanılmasını ve daha çok kazanmak için yığılmasını 
eleştirir. Cömert olanları övdüğü gibi cimrileri de kınar.
Aşağıdakilerin hangisi bu parçanın başlığı olmaya 
daha uygundur?

A) Rızık elde etme yolları 
B) Müslümanın mala bakışı
C) Gelir eşitsizliğinin zararları
D) Sosyal dayanışma kurumları
E) Helal yoldan kazanmanın önemi

8.  “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve 
şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun 
ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumar yoluyla ancak 
aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan 
ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?”

(Maide suresi, 90. ayet)

Bu ayetten,

 I.  Bağımlılık yapan her türle maddeden uzak durulmalıdır.
 II.  Haramlar insan ilişkilerinin bozulmasına yol açmaktadır.
 III.  Emek vermeden para kazanmak Allah’ın onayladığı 

bir kazanç yolu değildir.
sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?

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

9.   • İslam’ı tebliğ etmekle, emirlerini uygulamakla, öğren-
mek ve öğretmekle olur.

• Başkalarının canıyla birlikte kendisine emanet edilen 
bedeni korumak demektir.

• Düşünme gücünü zayıflatan ve işlevsiz hale getiren za-
rarlı alışkanlıklardan uzak durmaktır.

• Meşru yollarla insan soyunun devamının sağlanması-
dır. İslam dini, nikâha çok önem vermiştir. 

Bu açıklamalarla zarûrâtı diniyyeyle ilgili kavramlar 
eşleştirildiğinde hangi kavram dışta kalır?

A) Hayatın korunması 
B) Neslin korunması
C) Aklın korunması 
D) Malın korunması 
E) Dinin korunması 

10.  Bir kimsenin sahip olup üzerinde her türlü tasarrufta bu-
lunabildiği şeylere mülk denir. Mülk sahibine ise malik de-
nir. Mülkiyet, malike malın kendisinden yahut kirasından 
yararlanma, bu malı devrettiği takdirde karşılığını alma 
yetki ve hakkını verir.

Bu metinde bir malikin mülküyle ilgili; 

 I.    kullanma,
 II.   miras bırakma,
 III.  bedelini alarak verme

tasarruflarından hangilerine değinilmemiştir?

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

11.  Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin onayladığı bir 
tutum değildir?

A) Hasta olmamak için her türlü tedbir alınmalıdır. 
B) Hastalanan bir kişi iyileşmek için çare aramalıdır.
C) Tedavi yolları seçilirken Allah'ın rızası gözetilmelidir.
D) Sağlık gibi hastalığın da bir imtihan olduğu bilinmelidir.
E) Tedaviye rağmen iyileşemeyen hasta dua ile yetinmelidir.

12.  İctihat kelimesi sözlükte herhangi bir işi gerçekleştirme 
yolunda olanca gücü harcamak anlamına gelmektedir. 
Kur’an ve sünnet gibi delillerden dinî hükümler ortaya ko-
yabilme bilgi ve becerisine sahip kimseye ise - - - - denir.

Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlar-
dan hangisi gelmelidir?

A) Fakih B) Müfessir C) Müçtehit
D) Müftü  E) Muhacir


