10. Sınıf
Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi
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1. Hz. Aişe ile ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

4. Hz. Aişe ile ilgili,

B) Hz. Ömer’in kızıdır.

I. Tıp konusunda oldukça bilgiliydi.
II. Kur’an’ı ve sünneti kaynağından öğrendi.
III. İlmi faaliyetleri sayesinde Medine ekolü oluştu.

C) İyi bir eğitim almıştır.

bilgilerden hangileri doğrudur?

D) Mekke’de doğmuştur.

A) Yalnız I.

A) Usta bir hatiptir

E) Pek çok şiir ezberlemiştir.

B) Yalnız II.

2. Kur’an’ı ve hadisleri hem nakletti hem de açıklayıp yorumladı. Hadisleri, Kur’an-ı Kerim’e uymayan bir şey içerip içermediği açısından inceledi. Bazı sahabilerin hadis
rivayet ederken yaptıkları hataları düzeltti. Hadislerin
doğru anlaşılması konusunda ilmî yöntemler ortaya koydu. Yeni ortaya çıkan problemler hakkında Kur’an ve hadislerden hareketle hüküm verdi.
Bu parçadan Hz. Aişe’yle ilgili aşağıdaki sonuçların
hangisi çıkarılamaz?
A) Kur’an’ı en iyi anlayan sahabilerden biridir.
B) Konulara eleştirel bakabilen zeki bir kadındır.
C) Yanlış olduğunu düşündüğü görüşleri düzeltmiştir.
D) Çok sayıda hadis rivayet etmekle meşhur olmuştur.

E) I, II ve III.

5. Aşağıdaki bilgilerin hangisi Hz. Fatıma’yla ilgili değildir?
A) Çocuk yaşta Habeşistan’a hicret etti.
B) Yirmi yaşında iken Hz. Ali ile evlendi.
C) Sade ve gösterişsiz bir hayat yaşadı.
D) Çocuklarının terbiyesi ile yakından ilgilendi.
E) Hz. Peygamber’in en küçük kızı olup Mekke’de doğdu.

3. O’nun evi; ilim, irfan, irşat ve danışma merkezi gibiydi.
Bu mütevazı ev, kadın erkek, büyük küçük birçok kimsenin kendisini dinlediği, sorularına cevap aldığı bir ilim
ocağı oldu. Onun sayesinde Medine, İslam ilimlerinin temellerinin atıldığı bir şehir olmuştur. Her yıl hac için gittiği
Mekke’de kendisine sorulan sorulara cevap verdiği gibi
mektuplarla gelen soruları da cevapsız bırakmamıştır.
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●

E) Karşılaşılan problemler hakkında görüşlerini açıklamıştır.
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D) II ve III.

C) I ve III.

6. Hz. Peygamber, Kâbe’de namaz kılarken bir müşrik
onun üzerine pislik attı ancak o, namazını kılmaya devam etti. Orada bulunan hiç kimse sesini çıkaramadı.
Çocuklarından biri olayı duyup hemen geldi ve babasının
üzerini temizledi. Yapılan zulmün hesabını sormak için
müşriklerin yanına gidip onları kınadı. Onlar neye uğradıklarını şaşırdılar ve hiçbiri tek kelime söyleyemedi.

Bu parçada Hz. Aişe ile ilgili aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?

Bu parçada söz edilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Medine’de yaşamıştır.

A) Hz. Esma

B) Hz. Fatma

C) Hz. Zeynep

D) Ümmü Gülsüm E) Rukiye

B) Her yıl hacca gitmiştir.
C) Hz. Ebubekir’in kızıdır.
D) Okuma yazma bilmektedir.
E) Halkın sorunlarını çözmüştür.

Cevaplar: www.mebtestleri.com
http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/
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7. Aşağıdaki Esma binti Ebi Bekir hakkındaki bilgilerin
hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

10. • Hz. Ali’nin ağabeyidir.
• Habeşistan’a hicret etmiştir.
• Mute Savaşı’nda şehit olmuştur.

A) Sorumluluk sahibi bir genç olarak tanınmıştır.
B) Hz. Ebu Bekir’in kızı ve Hz. Aişe’nin ablasıdır.

Bu bilgiler aşağıdaki sahabilerden hangisine aittir?

C) Hz. Peygamberle birlikte Medine’ye hicret etmiştir.

A) Muaz b. Cebel

D) Hz. Peygamberden hadis rivayet eden sahabilerdendir.

B) Üsame b. Zeyd

E) Üç gün boyunca Sevr Mağarası’na yiyecek götürmüştür.

C) Mus’ab b. Umeyr
D) Cafer b. Ebi Talip

B) Mekkelilerin temsilcisi olarak Habeşistan’a gönderilmiştir.
C) Hz. Peygamberin isteği üzerine Habeşistan’dan dönmüştür.
D) Habeşistan’a hicret ettiğinde yirmi beş yaşlarında bir
gençtir.
E) Habeş kralının huzurunda Müslümanların sözcülüğünü
yapmıştır.

9. Yüce Allah, bizim içimizden asil, doğru, güvenilir, ifetli
olarak bildiğimiz birini peygamber olarak gönderdi. O bizi,
bir olan Allah’a inanmaya ve yalnızca ona ibadet etmeye
çağırdı. Atalarımızdan miras kalan putlara tapmaktan
bizleri kurtardı. Doğru söylemeyi, emanete riayet etmeyi,
akrabalarla iyi geçinmeyi, komşuları gözetmeyi emretti.
Bütün kötülük ve günahları, kan dökmeyi, yalancı şahitlik
yapmayı, yetim mali yemeyi ve namuslu kadınlara iftira
etmeyi ise yasakladı.
Hz. Cafer bu konuşmada aşağıdakilerden hangisine
değinmemiştir?

●

A) Hz. Peygamber ordu komutanı olarak görevlendirmiştir.
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8. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Cafer b. Ebi Talip’le ilgili
değildir?
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E) Erkam b. Ebi’I-Erkam

11 ve 12. soruları Âl-i İmrân suresinin 159. ayetine
göre cevaplayınız.
“Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak
davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin
etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar
için Allah’tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla istişare et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et, (ona dayanıp güven). Şüphesiz Allah, tevekkül
edenleri sever.”

11. Bu ayetle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İstişare kavramının tanımı yapılmaktadır.
B) İnsanların kalplerine girmenin yolu gösterilmektedir.
C) Hz. Peygamberin çevresindekilere davranış tarzı
övülmektedir.
D) İnsan ilişkilerinde yumuşak huyluluğun önemi vurgulanmaktadır.
E) Hata edenlere karşı nasıl davranılması gerektiği açıklanmaktadır.

A) Mekke’de kendilerine eziyet edildiğine
B) Hz. Peygamberin mükemmel ahlakına
C) Hz. Peygamberin içlerinden biri olduğuna
D) İnsanlarla iyi ilişkiler kurulmasının istendiğine
E) Başkalarına zarar verilmesinin yasaklandığına

12. Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin mesajına uygun
değildir?
A) Hata eden kişiyi bağışlamak
B) Uzmanların görüşlerini almak
C) Yanlış yapana anlayış göstermek
D) Gerekeni yapıp sonucu Allah’a bırakmak
E) Yerine getirilmesi zor olan kararı değiştirmek

Cevaplar: www.mebtestleri.com
Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

