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12. Sınıf 
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
Güncel Dinî Meseleler - 2

1.  Aşağıdakilerden hangisi kişinin malını kullanımıyla 
ilgili bir yargıdır?

A) Cömert olunmalı fakat savurganlıktan kaçınılmalıdır. 
B) Bedelini ödemek bir malı meşru kılan yollardan biridir. 
C) Malın meşru olması emek karşılığı olmasına bağlıdır.
D) Hibe, hediye ve miras meşru mal edinme yoludur.
E) Helal ve meşru yollardan mal sahibi olunmalıdır.

2.  Aşağıdaki malın tasarrufuyla ilgili ayetlerden hangi-
sinin konusu diğerlerinden farklıdır?

A) “… Altın ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda 
harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele.”

(Tevbe suresi, 34. ayet)
B) “Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç gör-

mez ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) yalanlarsa biz 
de onu en zor olana kolayca iletiriz.”

(Leyl suresi, 8. ayet)
C) “Allah’ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cim-

rilik edenler, bunun, kendileri için hayırlı olduğunu 
sanmasınlar. Hayır! O kendileri için bir şerdir…”

(Âl-i İmran suresi, 180. ayet)
D) “İşte sizler, Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz. 

Ama içinizden cimrilik yapanlar var. Kim cimrilik ya-

parsa ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. …”
(Muhammed suresi, 38. ayet)

E) "Mallarını gece gündüz; gizli ve açık Allah yolunda 
harcayanlar var ya, onların Rableri katında mükâfat-
ları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da ol-
mayacaklardır. ..."

(Bakara suresi, 274. ayet)

3.  Bir kimsenin sahip olup üzerinde her türlü tasarrufta bu-

lunabildiği şeylere mülk denir. Mülk sahibine ise malik de-

nir. Mülkiyet, malike malın kendisinden yahut kirasından 
yararlanma, bu malı devrettiği takdirde karşılığını alma 
yetki ve hakkını verir.

Bu metinde bir malikin mülküyle ilgili; 

 I.  kullanma,
 II.   miras bırakma,
 III.  bedelini alarak verme

tasarrularından hangilerine değinilmemiştir?

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

4.  Aşağıdaki yargılardan hangisi İslam dininin mala ba-
kışı açısından doğru değildir?

A)  Mal ve onu edinme yolu insan için birer imtihan vesi-
lesidir.

B)  Sadece mal biriktirmeyi amaçlamak doğru bir tutum 
değildir.

C)  Hayır yapmaya engel olan mal edinme hırsından ka-

çınılmalıdır.
D)  Başkasına muhtaç olmamak için nasıl olursa olsun 

kazanılmalıdır.
E)  Mal, Allah’ın rızasına ulaşmak için sadece bir araç 

olarak görülmelidir.

5.  “Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. 
İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha gire-

rek yemek için onları hâkimlere (rüşvet olarak) vermeyin.”
(Bakara suresi, 188. ayet)

Bu ayet,

 I.  Mülkiyet hakkı,
 II.   Ticaret hukuku,
 III.  Medeni kanun

kavramlarından hangileriyle ilgilidir?

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

6.  İslam dini malı olan kişileri paylaşmaya, yoksulu görüp gö-

zetmeye, helal yoldan kazanmaya ve harcamaya yönlen-

dirir. Mal sahibi olmayanlara ise başkalarına muhtaç olma-

mak için çalışmayı ve meşru yollardan rızık temin etmeyi 
tavsiye eder. Sahip olunan malların sırf kendi menfaati 
için kullanılmasını ve daha çok kazanmak için yığılmasını 
eleştirir. Cömert olanları övdüğü gibi cimrileri de kınar.

Aşağıdakilerin hangisi bu parçanın başlığı olmaya 
daha uygundur?

A) Rızık elde etme yolları 
B) Müslümanın mala bakışı
C) Gelir eşitsizliğinin zararları
D) Sosyal dayanışma kurumları
E) Helal yoldan kazanmanın önemi
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Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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7.  

Bu görselin mesajı aşağıdaki hadis ve ayetlerden 
hangisiyle ilişkili değildir?

A)  “Irmak kenarında olsanız dahi abdest alırken savur-
ganlıktan kaçınınız.”

(Hadis-i şerif)
B)  “Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını 

ver, fakat saçıp savurma.”
(İsrâ suresi, 26. ayet)

C)  “Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları ar-
kadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her ki-
şinin vay haline!”

(Hümeze suresi, 1. ayet)
D)  “… Yiyin, için fakat savurganlık etmeyin çünkü Allah 

savurganlık edenleri sevmez.”
(A’râf suresi, 31. ayet)

E)  “… Bunlar meyve verince meyvelerinden yiyin. Hasat 
günü de hakkını (öşürünü) verin, fakat israf etmeyin. 
Çünkü O, israf edenleri sevmez.”

(En’am suresi, 141. ayet)

8.   • Şüpheli şeylerden sakınmak gereklidir.
• Temiz, akıl ve beden sağlığına yararlı gıdalar yenilmelidir.
• Miktarın az veya çok olması bir şeyin haram hükmünü 

değiştirmez.
• Eti yenilen hayvanların beslenme ve kesim usullerine 

dikkat edilmelidir.
Bu ilkelerle ilgili,

 I.  Malın kullanımıyla ilgili kurallardır.
 II.   Gıdanın helal olmasıyla ilgili ölçütlerdir.
 III.  İnananların beslenmeyle ilgili tercihleridir.

sonuçlarından hangileri doğrudur?

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

9.  Aşağıdaki ayetlerin hangisinin konusu diğerlerinden 
farklıdır?

A) “Allah size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan baş-

kası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur 
da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksı-
zın yemek zorunda kalırsa şüphesiz ki Allah çok ba-

ğışlayandır, çok merhamet edendir.” 
(Nahl suresi, 115. ayet)

B)  “Artık Allah'ın size helâl ve temiz olarak verdiği rızık-

lardan yiyin. Eğer yalnız ona ibadet ediyorsanız, Al-
lah'ın nimetine şükredin.” 

(Nahl suresi, 114. ayet)
C) “Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyor-

sanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden 
yiyin ve Allah'a şükredin.” 

(Bakara suresi, 172. ayet)
D) “Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz 

olanlarından yiyin! Şeytanın izinden yürümeyin. Çün-

kü o sizin için apaçık bir düşmandır.” 
(Bakara suresi, 168. ayet)

E) “Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve 
temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz 
Allah'a karşı gelmekten sakının.” 

(Maide suresi, 88. ayet)

10.  “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve 
şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun 
ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumar yoluyla ancak 
aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan 
ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?”

(Maide suresi, 90. ayet)
Bu ayetten,

 I.  Bağımlılık yapan her türle maddeden uzak durulmalıdır.
 II.   Haramlar insan ilişkilerinin bozulmasına yol açmaktadır.
 III.  Emek vermeden para kazanmak Allah’ın onayladığı 

bir kazanç yolu değildir.
sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?

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


