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12. Sınıf (B)
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
Gençlik ve Değerler - 2

1.   • “Senin yanında hak yola dönenlerle birlikte, sana buyu-
rulduğu gibi dosdoğru ol! Siz de azıp sapmayın. Allah, 
yaptıklarınızı çok iyi görmektedir.”

(Hûd suresi, 112. 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) I ve III.
D) II ve III.  E) I, II ve III.

2.  Can, mal ve namus gibi maddi ve manevi değerlerin 
korunup yaşatıldığı, üzerinde yaşanılan ve sınırları belli 
olan toprak parçasına - - - - denir.
Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-
si getirilmelidir?

A) mahalle  B) bölge  C) memleket
D) vatan  E) yeryüzü

3.  Toplumların kendine has bazı değerleri o toplumu bir ara-
da tutar. Öyle ki bu değerler yaşatılmadığı zaman top-
lumsal devamlılığın sağlanması güçleşir.

Aşağıdakilerden hangisi bu değerlerden biri değildir?

A)  Kültürel çeşitlilik
B)  Ülkü ve ideal birliği
C)  Bayrak ve milli marş
D)  Vatan ve millet sevgisi
E)  Hürriyet ve bağımsızlık coşkusu

4.  Bayrakla ilgili,
I. Milli değerlerin başında gelir.
II. Şekil ve renklerin anlamları vardır.
III. Bir bakıma toplumsal hafızayı temsil eder.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

5.  “Bir vatan üzerinde var olmanın, bağımsız ve egemen 
olarak yaşamanın” sembolüne verilen ad aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Marş  B) Milli kıyafet  C) Ülke
D) Bayrak  E) Hürriyet

6.  İslam’ın insana haber verdiği temel gerçeklerden biri de bu 
dünyada yaşanan hayatın ahirette hesabının verileceğidir.

Bu bilince sahip insan aşağıdaki tutumlardan hangi-
sine sahip olması çelişki oluşturur?

A) Adaletli olmak
B) Affedici olmak
C) Savurgan olmak
D) Ahde vefa göstermek
E) Kötülükten kaçınmak
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Gençlik ve Değerler - 2

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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12. Sınıf (B)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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7.   • “Şüphesiz Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi 
emreder; çirkin işleri, kötülüğü ve taşkınlığı da yasaklar. 
O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.”

(Nahl suresi, 90. ayet)
• “Kim iyi bir iş yaparsa bu kendi lehinedir. Kim de kötü-

lük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabb’in kullara zulmedi-
ci değildir.”

(Fussilet suresi, 46. ayet)

Bu ayetlerden,

I. Allah kötü olanı emretmez.
II. Allah’a itaat iyiliğe götürür.
III. Kötülük yapmak insanın kendine zulmüdür.

yargılarının hangilerine varılabilir?

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

8.  İstiklal Marşımızla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi 
yanlıştır?

A)  Milli değer ve şuuru yansıtır.
B)  Özgürlük ve egemenlimizi vurgular.
C)  Tarihimize dair ayrıntılı bilgiler barındırır.
D)  Milletimizi birleştiren temel değerlerimizdendir.
E)  Dünya görüşümüz ve inancımıza vurgu yapar.

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

10.  İnsanın anlamlı ve değerli bir hayat sürdürmesine din ka-
dar derinden etki eden başka bir olgunun olmadığı söy-
lenebilir. Bu yüzden olsa gerek dinin, insanın değer yar-
gılarını oluşturmada en önemli faktör olduğu kabul edilir. 
Çünkü insanın bu hayatı nasıl yaşayacağı, ölümden son-
ra hayatın karşılığının ne olacağı, ebedi mutluluğa nasıl 
ulaşılacağı vb. sorulara yönelik dinin insana teklif ettiği 
inanç ve değerler insan kişiliğini etkilemektedir. Bundan 
dolayı dinî ya da ahlaki değerlerin yanlış anlaşılması ve 
yorumlanması, bireyin davranışlarını ve değer yargılarını 
olumsuz yönde etkileyeceğine dikkat edilmelidir.

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden han-
gisidir?

A)  İnsanın ahlaki varlık olarak gelişimi
B)  Kişilik gelişimine etki eden unsurlar
C)  Dinin ahlaki değer yargılarıyla ilişkisi
D)  Dinin, insan hayatını anlamlandırmaya katkısı
E)  Kişiliğin oluşmasında dini değerleri doğru anlamanın 

önemi

11.   • “Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylü-
yorsunuz?”

(Saf suresi, 2. ayet)
• “Artık bundan sonra kim Allah’a karşı yalan uydurursa 

işte onlar zalimlerin ta kendileridir.”
(Âl-i İmrân suresi, 94. ayet)

• “Size bir selâm verildiğinde ya daha güzeli ile veya 
dengi ile cevap verin. Allah her şeyin hesabını eksiksiz 
bilmektedir.”

(Nisa süresi, 86. ayet)
• “Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne ba-

banıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya iki-
si senin yanında yaslanırsa onlara öf bile deme! Onları 
azarlama! İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle.”

(İsra suresi, 23. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde vurgulanan ki-
şiliklerden değildir?

A) Vefakâr  B) Saygılı  C) Dürüst
D) Hırslı  E) Zarif


