
 

 

 
 
1. Mekke halkının Hz. Muhammed’e el-emin unvanı 
vermesinin nedeni Hz. Peygamberin aşağıdaki 
özelliklerinden hangisidir? 
A) Zengin olması 
B) Hoşgörülü olması 
C) Güvenilir olması 
D) Akıllı ve zeki olması 
 
2. Mekke müşriklerinin zengin ve ileri gelenleri 
Hz. Muhammed’e “Biz senin yanına geldiğimizde, 
fakir ve zavallı şu kişileri yanından kov. Biz onlarla bir 
arada olmaktan hoşlanmıyoruz.” demişlerdi. Ancak, 
Peygamberimiz bu isteği kabul etmemişti. 
Hz. Muhammed’in bu tutumu onun daha çok 
hangi ahlaki özelliğine örnektir? 
A) İnsanlara değer vermesine 
B) Hoşgörü ve affediciliğine 
C) Merhametliliğine 
D) Güvenilirliğine 
 
3. Yoksulluk, bela, afet gibi üzücü olaylar karşısında 
paniğe kapılmadan acıya ve üzüntüye katlanabilme 
yeteneği, dayanma ve direnme gücüdür. 
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? 
A) Şükür       B) Tevekkül        C) Sabır           D) Vefa 
 
4. Verdiği sözde durma, sevgide sebat gösterme, 
kendine duyulan güveni boşa çıkarmama olarak tarif 
edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Hoşgörülü olma 
B) Hakkı gözetme 
C) Güvenilir olma 
D) Vefalı olma 

5. Hz. Muhammed’in “Kıyamet gününde bir insan, 
şu dört şeyden sorulacaktır.” diye devam eden 
hadisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 
A) Gençliğini nasıl harcadığından 
B) Ne kadar ilim sahibi olduğundan 
C) Ömrünü (vaktini) nerede tükettiğinden 
D) Malını nereden kazanıp nereye harcadığından 
 
6. Bir topluma özgü düşünce ve sanat eserlerinden 
oluşan maddi ve manevi değerler bütününe 
ne denir? 
A) Din                B) Ahlak             C) Bilim              D) Kültür 
 
7. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri 
değildir? 
A) Evrenseldir                           B) Öğrenilir 
C) Değişkendir                          D) Tarihidir ve süreklidir 

 
 
8. Yasalarla belirlenmemiş, halkın kendiliğinden 
uyduğu gelenek ve alışkanlıklara ne denir? 
A) Din         B) Mezhep         C) Örf           D) Hukuk 
 
9. Yüce Allah’ın önceden takdir ve tayin ettiği olayların 
yeri ve zamanı geldiğinde kadere uygun olarak ortaya 
çıkmasına ne denir? 
A) Kader         B) Kaza           C) Ecel           D) Tevekkül 
 
10. Canlı varlıkların dünyadaki yaşam sürelerine 
ne denir? 
A) Ecel           B) Kader           C) Ömür            D) Takdir 
 
11. Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından 
biridir? 
A) Salih amel işlemek 
B) Meleklere inanmak 
C) Namaz kılmak 
D) Zekât vermek 
 
12. Kelime-i tevhidin anlamı hangi seçenekte 
verilmiştir? 
A) Allah’tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed 
onun elçisidir. 
B) Hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine inandım. 
C) Allah’ın selamı Hz. Muhammed’e olsun. 
D) Her hayırlı işe Allah’ın adıyla başlarım. 
 
13. “Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki Allah’a, 
ahiret gününe ... inanır, yakınlara, yetimlere, 
yoksullara ... sevdiği mallardan harcar, namaz 
kılar, zekât verir, anlaşma yaptığı zaman sözlerini 
yerine getirir, sıkıntı, hastalık ve savaş 
zamanlarında sabreder... takva sahipleri ancak 
onlardır.” (Bakara suresi, 177) 
Aşağıdakilerden hangisi ayette övülen takva 
sahibi insanın davranışlarından değildir? 
 
A) Hastalandığında, musibete uğradığında bunu 
hak etmediğini iddia ederek hâline itiraz etmek 
B) Dinini, namusunu, hürriyetini korumak için 
vatan savunmasında sabırlı olmak 
C) İnsanlarla yaptığı anlaşmalara sadık kalarak 
gereğini yapmak 
D) Kazandığı helal mallardan fakirlere ve yetimlere 
Harcamak 
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14. Aşağıda tevekkül hakkında verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır? 
A) Kişinin yaratıcısına duyduğu güvenin bir sonucudur. 
B) Şartları yerine getirdikten sonra sonucu Allah’tan 
beklemektir. 
C) Kişinin yersiz şüphe ve korkulardan kurtulmasına 
destek olur. 
D) Kişinin çaresizlik karşısında yürekten gelerek 
yaptığı duadır. 
 
15. Dindeki anlayış faklılıkları hakkında şağıdakilerden 
hangisi yanlış bir bilgidir? 
A) Dinî metinler değişik sebeplerle farklı yorumlanabilir. 
B) Anlayış farklılıkları Kur’an ve sünnet çerçevesinde 
oluşmalıdır. 
C) İnsanlar inanç ve davranış alanındaki kendi 
yorum ve görüşlerini din yerine koymamalıdır. 
D) İslam, Hz. Muhammed’le son şeklini almıştır. 
Yeni bir din anlayışı söz konusu olamaz. 
 
16. Peygamberimizin vefatından sonra insanlar, 
içinde bulundukları ortama, bilgi birikimlerine 
göre İslam’ı anlamaya çalışmışlardır. Bu çaba mezhep, 
tarikat, cemaat gibi oluşumların ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. Bu nedenle İslam’ı ve onun anlaşılma 
biçimlerini birbirinden ayırmalıyız. 
Yukarıdaki paragrafta vurgulanmak istenen 
gerçek aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İslam dini farklı inançlara hoşgörü ile yaklaşır. 
B) Din ve din anlayışı birbirinden farklıdır. 
C) Din anlayışındaki farklılıklar zenginliktir. 
D) İslamiyet evrensel bir dindir. 

17. Aşağıdakilerden hangisi Türk musikisinin önde 
gelen isimlerinden biri değildir? 
A) III. Selim                         B) Dede Efendi 
C) Ahi Evran                        D) Hacı Arif Bey 
 
18. Tasavvufta Allah’a yakınlaşmak için benimsenen 
yol ve yöntemlerin her birine ne denir? 
A) Mezhep       B) Tarikat      C) Cemaat      D) Fırka (Grup) 
 
19. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininde amelî 
mezheplerden biri değildir? 
A) Hanbelîlik      B) Şafiîlik      C) Mevlevîlik      D) Caferîlik 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. İslam düşüncesindeki mezhepler hakkında aşağıda 
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Hz. Muhammed’in vefatından sonra dinin farklı 
anlaşılması sonucu ortaya çıkmış oluşumlardır. 
B) Dinî emirlerin uygulamasında Müslümanlara 
farklı seçenekler sunar. 
C) Din anlayışındaki yorum farklılıklarının bir 
sonucudur. 
D) Din ve mezhep aynı anlama gelen iki kavramdır. 
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  OPTİK CEVAP ANAHTARI 



 

 

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK 
BİLGİSİ – 8 
1. c 
2. a 
3. c 
4. d 
5. b 
6. d 
7. a 
8. c 
9. b 
10. c 
11. b 
12. a 
13. a 
14. d 
15. d 
16. b 
17. c 
18. b 
19. c 
20. d 


