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10. Sınıf
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi
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Ahlaki Tutum ve Davranışlar - 1

1.  Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaka dair bir örnek 
kabul edilemez?

A) İnsanlara karşı mütevazı davranmak 
B) Her durumda kendini düşünmek
C) Hatalara hoşgörüyle yaklaşmak
D) Hayata karşı ihtiraslı olmamak
E) İyiliklere karşı vefakâr olmak

2.   • “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 çıkarı-
lamaz?

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 davranışların niteliği ile güzel ahlak arasında 

doğrudan bir ilişki vardır.

3.  Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. 
Şefkat ve merhametle güneş gibi ol. 
Başkalarının kusurunu öğrenmede gece gibi ol. 
Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. 
Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol. 
Hoşgörürlükte deniz gibi ol. 
Ya olduğun gibi görün 

Ya göründüğün gibi ol.

Bu öğütlerden ulaşılan en genel yargı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) İnsanlara karşı dürüst olunmalıdır.
B) Mütevazılık elden bırakılmamalıdır.
C) Kötülüklerden uzak durulmalıdır.
D) İnsanlarla iyi ilişkiler kurulmalıdır.
E) Güzel bir ahlaka sahip olunmalıdır.

4.  “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) Ahlak  B) Amel  C) Hukuk
D) Değer  E) Din

5.  “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) Öz eleştiri yapmakta zorlanır.
D) Gıybet etmekten uzak durur.
E) Doğru bilgilere göre yargıda bulunur.

6.  Hz. Peygamber bir keresinde:
 -  “Müflis kimdir, biliyor musunuz?” diye sordu.

Arkadaşları:
 -  Bizim aramızda müflis, parası ve malı olmayan kim-

sedir, dediler.
Peygamberimiz:

 -  “Şüphesiz ki ümmetimin müflisi, kıyamet günü namaz, 
oruç ve zekât sevabıyla gelip fakat şuna sövmüş, buna 
iftira atmış, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş, 
şunu dövmüş, bu sebeple iyiliklerinin sevabı şuna buna 
verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları bi-
terse hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilip son-

ra da cehenneme atılan kimsedir.“ buyurmuştur.
Bu hadise göre ahiret gününde kişinin mülis sayıl-
masına sebep olarak vurgulanan genel husus aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Kötü konuşmak
B) Az iyilik yapmak
C) Tövbe etmemek
D) Kul hakkına girmek
E) Kötü zanda bulunmak
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Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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7.  Allah’ın peygamberler aracılığı ile insanlara ulaştırdığı ve 
ısrarla tekrarladığı birtakım ahlâkî prensipler aynı zaman-

da evrensel ahlak ilkeleri olarak da kabul edilir. Doğru 
ve yararlı işler yapmak, yeryüzünde fesat çıkarmayacak 
erdemli davranışlarda bulunmak, doğru sözlü olmak ve 
sosyal hayatta adaleti tesis etmek buna örnek verilebilir.

Bu parçada; 

 I. Bireyin erdemli davranışlarının topluma yansıması 
 II. Allah’ın insanlara yol göstermesi
 III. Din-ahlaki değer ilişkisi

durumlarından hangilerine ulaşılabilir? 

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

8.  Hz. Peygamber, bir kimsenin kusurlarını araştırma, veri-
len sırrı açıklama gibi hususları özel yaşamın gizliliğine 
müdahale olarak değerlendirmiş ve buna yönelik birta-

kım uyarılarda bulunmuştur.

Aşağıdaki hadislerin hangisinde bu yönde bir uyarı 
bulunmaktadır?

A)  “İnsanların gizli hallerini araştırırsan aralarına fesat 
sokmuş olursun.” 

B)  “Üç kişi iseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın...’’
C)  “Zandan sakının; çünkü zan, sözlerin en yalanıdır.”
D)  “Mümin, ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne 

kaba ve kötü sözlü ne de hayâsız biridir.”
E)  “En olgun imana sahip mümin, huyu en güzel ve aile-

sine karşı en nazik ve lütufkâr olanıdır.’’

9.   • “Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların 
güvende olduğu kimsedir.”

• “Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta 
ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler...”

• “Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Birbirinize kin tutmayınız. 
Birbirinizi kıskanmayınız. Birbirinizle dostluğunuzu kes-

meyiniz. Ey Allah’ın kulları kardeş olunuz.”

Bu hadislerde vurgulanan ortak husus aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Kin ve nefretin, kardeşliği bozacağı
B) Sevginin, müminleri birbirine bağladığı
C) Toplumsal birlikteliğin korunması gerektiği
D) Nefsin, kötülüklerden arındırılması gerektiği 
E) Merhametin, bir arada yaşamada önemli olduğu

10.  “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylü-

yorsunuz?”
(Saf suresi, 2. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin verdiği mesajlar-
dan biri değildir?

A) Ahde vefa gösterilmeli
B) Söz ve eylem birbirini tamamlamalı
C) İnsanların güveni boşa çıkarılmamalı
D) Yerine getirilemeyecek sözler verilmemeli
E) Tutulamayan sözlerden dolayı tövbe edilmeli

11.  “Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp sa-

vururlar ne de cimrilik ederler; harcamaları bu ikisi ara-

sında makul bir dengeye göre olur.”
(Furkan suresi, 67. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) İsraf   B) İtidal  C) Vakar
D) Cimrilik  E) Cömertlik

12.  Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından di-
ğerlerinden farklıdır?

A) “Çocuklarınız erginlik çağına geldiklerinde, kendilerin-

den öncekilerin istedikleri gibi izin istesinler…”
(Nur suresi, 59. ayet)

B) “Eğer evde kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye 
kadar oraya girmeyin. Eğer size, ‘Geri dönün’ denirse 
hemen dönün…”

(Nur suresi, 28. ayet)
C) “Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere, 

geldiğinizi hissettirip (izin alıp) ev sahiplerine selam 
vermeden girmeyin…”

(Nur suresi, 27. ayet)
D) “Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak 

davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar se-

nin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. 
Onlar için Allah’tan bağışlama dile…”

(Al-i İmran suresi, 159. ayet)
E) “Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar ve siz-

den henüz buluğ çağına ermemiş olanlar, günde üç 
defa; sabah namazından önce, öğleyin elbiselerinizi 
çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra (yanını-
za girecekleri zaman) sizden izin istesinler…”

(Nur suresi, 58. ayet)


