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12. Sınıf (B)
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi

6

1.   Sağlıklı bir sosyal hayat için insanlar arası ilişkilerde çok 
önemli olan bazı değerleri bireyin kazandığı ilk yer ailedir. 
Birey, ailede edindiği bu değerleri toplumsal alanda uygular.
Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda değerlendiri-
lemez?

A) Kimsesizleri gözetmek
B) Adil ve güvenilir olmak
C) Anne babaya hürmet etmek
D) Doğru ve dürüst davranmak
E) Kötülüğe misliyle karşılık vermek

2.  Değerlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlış 
kabul edilebilir?

A) Değerler eğitiminin temeli ailede atılır.
B) Değerler insanları, insanlar da değerleri şekillendirir.
C) Her değer bütün kültürlerde aynı şekilde kabul görür.
D) İnsanın erdemli tutum ve davranışlar ortaya koyması-

nı sağlar.
E) Değerlerin oluşumunda içinde yaşanılan kültürün et-

kisi büyüktür.

3.   Değerler kendiliğinden oluşmaz, her zaman bir kaynağa ihti-
yaç duyar. Bu bağlamda birey ve toplumlar bir inanç sitemi-
ne göre değer yargılarını oluşturmaya önem vermişlerdir.
Burada değerlerin oluşumuna etki eden;

I. eğitim,
II. çevre,
III. din
faktörlerinden hangileri vurgulanmıştır?

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

4.   Dinin temel ilkeleri arasında yer alan birtakım ahlaki de-
ğerler birçok toplum tarafından benimsendiği için evren-
sel nitelik kazanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda değerlendiri-
lemez?

A) Bayramlaşmak
B) Çevreyi korumak
C) Yardımsever olmak
D) Alın teriyle kazanmak
E) Büyüklere saygı duymak

5.   Bir toplum içinde veya insanlar arasında benimsenmiş 
veya yaşatılmakta olan her türlü duyuş, düşünüş, davra-
nış, kural ve kıymetlere - - - - denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlar-
dan hangisi getirilmelidir?

A) örf  B) adet  C) gelenek
D) değer  E) ahlak

6.   İslamiyet, kendi temel prensipleriyle uyuşmayan, toplum-
sal bütünlüğe ve huzura zarar verici örf ve adetleri kabul 
etmemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak 
gösterilebilir?

A) Kan davası gütmek
B) İktisatlı davranmak
C) Misafirperver olmak
D) Hasta ziyaretine gitmek
E) Sünnet merasimi yapmak

Gençlik ve Değerler - 1



Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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7.  Toplumun gelenek ve göreneklerinde önemli yer tu-
tan aşağıdaki uygulamalardan hangisinde dinin etkisi 
daha belirgindir?

A) Selamlaşma
B) Hasta ziyareti
C) Cenaze töreni
D) Nişan ve evlenme
E) Çocuklara ad koyma

8.  Bir toplumda “eskiden beri uygulanagelen, dolayı-
sıyla kuşaktan kuşağa iletilen kültürel değer, alışkan-
lık ve davranışlara” verilen ad aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Ahlak  B) Olgu  C) Kültür
D) Örf  E) Hukuk

9.   Peygamberlerin ortak amaçlarından biri de insanların, 
ahlakını güzelleştirmelerinde onlara rehberlik etmek ve 
model olmaktır. Hz. Peygamber de “Ben güzel ahlakı ta-
mamlamak için gönderildim.’’ diyerek bu durumu açıkça 
belirtmiştir.
Hz Peygamberin aşağıdaki yönlendirmelerinden han-
gisi bu parçada anlatılan hususla ilgili değildir?

A) İbadetlerin en hayırlısının vaktinde kılınan namaz ol-
duğunu söylemesi

B) Kötülüğün ardından onu yok edecek bir iyiliğin yapıl-
masını tavsiye etmesi

C) Güçlü olmayı, kızgınlık anında duygularına hâkim 
olma olarak tanımlaması

D) İnsanı, haram olana sevk ettiğinden dolayı cimrilikten 
arınmaya vurgu yapması

E) Çekememezliğin yıkıcı etkilerinden kurtulmak için on-
dan sakınılmasını istemesi

10.  Örf ve adetlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisin-
de yanlışlık vardır?

A) Yazılı olmayan kuralları vardır.
B) Öğrenilme aşamasında taklit bulunur.
C) İnançların etkisinden bağımsız değildir.
D) Gücünü daha çok devlet otoritesinden alır.
E) Kuşaktan kuşağa aktarılarak uygulanagelmiştir.

11.  “İnsanın iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine yol açan 
manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya ko-
nan iradeli davranışlar bütününe” verilen ad aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Din  B) Amel  C) Hukuk
D) Değer  E) Ahlak

12.  Aşağıdakilerden hangisi din-ahlak ilişkisine örnek 
verilemez?

A) Yalan söylemenin haram kabul edilmesi
B) İslam’ın, güven veren bir kişiliği öngörmesi
C) İyiliklere ahirette ödül verileceğinin bildirilmesi
D) İnsanın haksızlıklar karşısında rahatsızlık duyması
E) Kötülüğün, insanı cehenneme götüreceğine inanıl-

ması


