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1. Uzun süredir görüşmediği arkadaşıyla karşılaşan İbrahim, arkadaşının yıllardır hiç çalışmadığını, sürekli ibadet ettiğini 
öğrenir ve arkadaşına  “Seni bu duruma ne getirdi?” diye sorar. O şöyle cevap verir: “Günlerden bir gün, kanatları kırık 
bir kuş gördüm. Kendi kendime ‘Burada oturayım ve bu kuşun rızkının nereden geldiğini gözetleyeyim.’ dedim. O sırada 
başka bir kuş gelerek yaralı kuşun yanına kondu ve gagası ile getirdiği yiyeceği onun ağzına bıraktı. Bu durumu görünce 
‘Bu kuşun rızkını veren Allah, nerede olursam olayım benim rızkımı da gönderir.’ diyerek kazanç peşinde koşmayı bıraktım 
ve kendimi tamamen ibadete verdim.” İbrahim “Peki sen neden o kanadı kırık kuş gibi değil de ona yiyecek taşıyan sağlam 
kuş gibi davranmayı tercih etmiyorsun? Hz. Peygamber’in ‘- - - -’ hadisini duymadın mı?” diyerek onu uyardı.

Metindeki boş bırakılan yere aşağıdaki hadislerden hangisi getirilmelidir?

A) Veren el, alan elden üstündür.

B) Bir şey isteyeceğin zaman Allah’tan iste.

C) Komşusu açken tok yatan bizden değildir.

D) Bir iyiliğe öncülük eden kimse o iyiliği yapmış gibidir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Örnek Soruları
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2. Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.

Bu hadisteki altı çizili ifade;
I. çalışkan olmak,

II. doğru konuşmak,

III. verdiği sözü tutmak

tutum ve davranışlarından hangilerini kapsamaktadır? 

A) Yalnız I.  B) Yalnız II. C) II ve III. D) I, II ve III.
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3. Hz. Peygamber, Allah’tan başkasından yardım alma gayesi güden her türlü batıl inanç ve hurafe ile mücadele etmiş ve 
Müslümanları bu konuda uyarmıştır. Örneğin insanların hastalıklardan kurtulmak amacıyla putlara kurban kesmelerini, 
kâhinlere danışmalarını ve sihir yapmalarını yasaklamıştır.

Bu yasaklar İslam’ın, korunmasına önem verdiği temel haklardan hangisiyle doğrudan ilgilidir?

A) Mal B) Din C) Nesil D) Can
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4. Hz. Muhammed (sav.), başkasının hurma ağacına taş atan bir çocuğa, ağacı niçin taşladığını sormuş. Aç olduğu için 
yaptığını öğrenince de “Evladım, hurma ağacını taşlama; yere düşmüş olan hurmaları alıp ye!” diyerek çocuğa nasihatte 
bulunmuş, ardından da “Allah’ım, onun açlığını gider!” diyerek dua etmiştir.

Hz. Peygamber’in bu davranışı hangi konuda örnek oluşturmaz? 

A) Merhametli olma

B) Doğayı koruma

C) Hakkı gözetme

D) Cömert olma
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5. Muamelat, insanlar arasındaki hukukî, malî ve sosyal ilişkileri düzenleyen hükümlerdir.

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi muamelat ile ilgili değildir? 

A) “Biz insana anne babasına iyi davranmayı emrettik...”
(Ahkâf suresi, 15. ayet)

B) “Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl.”
(Ankebût suresi, 45. ayet)

C) “Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın...” 
(İsrâ suresi, 35. ayet)

D) “...Hiçbir suçlu, başkasının suçunu yüklenmez...”
(En’âm suresi, 164. ayet


