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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Bu testte 10 soru vardır.
Cevaplarınızı cevap kâğıdının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi için ayrılmış kısmına işaretleyiniz.
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1. “(Resul’üm!) Mümin erkeklere gözlerini (hara-
ma) dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını 
söyle. Çünkü bu kendileri için daha temiz bir 
davranıştır. Şüphesiz Allah, onların yapmakta 
olduklarından haberdar.”

(Nûr suresi, 30. ayet.)

Bu ayet aşağıdakilerden hangisini koru-
mayı amaçlamaktadır?

A) Canı B) Nesli

C) Dini D) Aklı

2. I. Eraeytellezi yükezzibü biddîn. Fezâlikelle-
zi yedu’ulyetîm. 

II. Velâ yehûddü alâ taâmilmiskin. Feveylün 
lil musallin. 

III. Ellezinehûm yûrâûne ve yemneûne’l-mâûn.

IV. Ellezine hüm ansalâtihim sâhûn.

Maûn suresinin okunuşundaki yanlışın 
düzeltilmesi için aşağıdakilerden hangile-
rinin yer değiştirmesi gerekir?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve IV D) III ve IV

3. Kerem yaşlı bir adamın elindeki yükleri ta-
şımakta zorlandığını gördü. Bir an için olaya 
ilgisiz kalmak istese de bunun doğru bir dav-
ranış olmadığını düşünerek elindeki yükleri 
taşımasında yaşlı adama yardımcı oldu.

Kerem’in yaşlı adama yardımcı olmasının 
sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Akıl ve irade yeteneğine sahip olması

B) Tercih etme özgürlüğünün bulunması

C) Sınırsız bir iradeye sahip olması

D) Davranışlarından sorumlu olduğunun bilin-
cinde olması

4. Zekât ve sadaka ibadetinin yerine getirildiği 
toplumlarda ihtiyaç sahiplerinin görüp göze-
tildiği, zengin ve fakirler arasındaki uçurumun 
ortadan kalktığı, insanların birbirlerine sevgi 
ve merhametle kenetlendikleri görülmüştür.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi anla-
tılmaktadır?

A) Zekât ve sadakanın bireysel faydaları

B) Toplumda yaşanan belli başlı sorunlar

C) Zekât ve sadakanın toplumsal faydaları

D) İslam’ın evrensel bir din oluşu
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7. Aşağıdaki kavram-ayet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Kavram Ayet

A) İrade “Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun 
ister nankör.”

(İnsan suresi, 3. ayet.)

B) Tevekkül “...Kararını verdiğin zaman artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü 
Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.”

(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet.)

C) Rızık “O (Allah), sizi bir çamurdan yaratan, sonra size bir ecel tayin 
edendir...”

(En’âm suresi, 2. ayet.)

D) Emek “Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından başka 
bir şey yoktur.”

(Necm suresi, 39. ayet.)

5. İnfak, sahip olunan nimetlerin şükrünün bir 
göstergesi olarak Allah’ın hoşnutluğunu ka-
zanmak için onun emrettiği yerlere harcama 
yapılması ve bağışta bulunulmasıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin in-
fak için bir örnek olduğu söylenemez?

A) Ramazanda iftarlarda yemek ikram etmek

B) Toplumsal statü elde etmek için hayırda 
bulunmak

C) Bayramlarda kimsesiz çocukları sevindir-
mek

D) Fakir bir öğrencinin eğitim ihtiyaçlarını kar-
şılamak

6. Kaza ve kader kavramları düşünüldüğün-
de aşağıdakilerden hangisi “kaza” kavramı 
kapsamında değerlendirilebilir?

A) Sonbahar mevsiminde bazı ağaçlar yap-
raklarını döker.

B) Sanayileşmenin artmasıyla birlikte köyden 
kente olan göç hızlandı.

C) Adaletin olmadığı toplumlarda güven ve 
huzur ortamından söz edilemez.

D) Eğitim kalitesini artırmak, bir ülkenin gele-
ceğine yapılacak en güzel yatırımdır.
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8. “Dünyayı dolaşınız. Duvarsız, edebiyatsız, 
kanunsuz, servetsiz şehirler bulacaksınız. 
Fakat mabetsiz ve mabutsuz bir şehir bula-
mayacaksınız.”

Bu ifadeye göre aşağıdaki yargılardan han-
gisine ulaşılamaz?

A) Tarihî araştırmalar bütün dinlerin ahiret 
inancını savunduğunu ortaya koymaktadır.

B) Dinlerin hepsi aynı coğrafyada ortaya çık-
mamıştır.

C) Din, tarihin her döneminde hemen her top-
lumda var olan evrensel bir olgudur.

D) Dinin varlığı, toplumsal bir gerçekliktir.

9. I. Fıtır sözlükte; yaratılış, Ramazan’ın sona 
ermesi ve iftar vakti orucun açılması gibi 
anlamlara gelmektedir.

II. Fıtır sadakası vermenin hükmü sünnettir.

III. Ülkemizde daha çok fitre olarak bilinir.

IV. Fıtır sadakasının bayramın 4. günü ikindi 
namazına kadar verilmesi gerekir.

V. Fıtır sadakasının alt sınırı her yıl Diyanet 
İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilir.

Yukarıda verilen fıtır sadakası ile ilgili bil-
gilerden hangileri doğrudur?

A) III ve IV B) I, II ve IV

C) I, III ve V D) III, IV ve V

10. Firavun, Mısır’da çeşitli zorbalıklarla halkına zulmeden bir hükümdardı. “Ben sizin Rabb’inizim.” diye-
rek halkını boyunduruk altına alan Firavun, kendisini hakka davet eden Hz. Musa’yı reddedecek ve 
zalim olmaya devam edecekti.

Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Firavun, tevhit inancı için uygun olmayan iddialarda bulunmuştur.

B) Hz. Musa’nın yapmış olduğu ilahi davet, dönemin devlet yöneticisi tarafından kabul edilmemiştir.

C) İsrailoğulları Firavun’un emriyle çeşitli zulümlere uğramıştır.

D) Hz. Musa, Firavun’un zulmüne karşı tek başına mücadele vermiştir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ BİTTİ.

İNGİLİZCE TESTİNE GEÇİNİZ.




