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1.	 “Yüzlerinizi	doğuya	ve	batıya	çevirmeniz	erdemlilik	değildir.	
Asıl	erdemli	kişi	Allah’a,	ahiret	gününe,	meleklere,	kitaba	
ve	 peygamberlere	 iman	 eden;	 sevdiği	maldan	 yakınlara,	
yetimlere,	yoksullara,	yolda	kalmışlara,	(ihtiyacından	dola-
yı)	yardım	isteyenlere	ve	özgürlüklerini	kaybetmiş	olanlara	
harcayan;	namazı	kılıp,	zekâtı	verendir.	Böyleleri	antlaşma	
yaptıklarında	sözlerini	tutarlar;	darlıkta,	hastalıkta	ve	savaş	
zamanında	sabrederler.	İşte	doğru	olanlar	bunlardır	ve	işte	
takva	sahipleri	bunlardır.”	(Bakara	suresi,	177.	ayet)

	 Bu	ayette	iman	aşağıdaki	kavramların	hangisi	ile	ilişki-
lendirilmiştir?

A)	Bilgi		 	 B)	İkrar		 	 C)	Amel		
	 D)	İrade		 	 E)	Tasdik

2. I.			İnsanın	yaratılışına	uygun	olarak	Allah’a	inanmaya	yat-
kın	halde	olmasına	denir.

	 II.	Batıldan	yüz	çevirip	yalnız	bir	Allah’a	yönelen,	doğruya	
ve	hakka	bağlanan,	gerçeğe	dönen	kişi	demektir.

	 III.	Diliyle	Müslüman	olduğunu	söyleyip	kalbiyle	inanmayan	
kişi	demektir.

	 IV.	Akıl	sahiplerini	peygamberlerin	bildirdiği	şeyleri	kabule	
çağıran	ilahi	kanunlardır.

	 Tanımları	verilen	kavramlar	aşağıdakilerden	hangisin-
de	sırasıyla	verilmiştir?

           I               II                III              IV  

A)	Fıtrat									Hanif								Münafık						Din

B)	Münafık				Fıtrat									Din													Hanif

C)	Fıtrat								Din												Hanif										Münafık

D)	Din											Hanif									Münafık						Fıtrat

E)	Hanif								Münafık					Fıtrat										Din

3. İslam	dinine	göre	ibadetleri	yerine	getirmekle	yükümlü	kişi-
ler,	akıllı	ve	ergenlik	çağına	girmiş	olmalıdır.	Bu	özellikleri	
taşıyan	kişilere	mükellef	denir.	Mükellefin	yapıp	ettiği	her	
fiilin	dinde	bir	karşılığı	vardır.	Buna	göre	Allah’ın	mükellef-
ten	yapmasını	açık	ve	kesin	olarak	emrettiği	 fiiller	olduğu	
gibi	kesin	olarak	yasakladığı	söz	ve	davranışlar	da	vardır.	
Bununla	 beraber	 dinen	 yapılması	 kesin	 ve	 bağlayıcı	 ol-
maksızın	yapılması	istenen	veya	terkedilmesi	kınanmayan	
güzel	işler	olduğu	gibi	yapılması	yasak	olmadığı	halde	yine	
de	yapılması	hoş	görülmeyen	söz	ve	davranışlar	da	vardır.

	 Bu	 metinde	 aşağıdaki	 kavramlardan	 hangisine	
değinilmemiştir?

A)	Mendub		 B)	Mekruh					 C)	Farz	
D)	Sünnet		 	 E)	Haram

4.	 ”	 Ey	 iman	 edenler!	 Allah’a	 ve	 ahiret	 gününe	 inanmadığı	
halde	malını	gösteriş	 için	harcayan	kimse	gibi	 başa	kak-
mak	ve	 incitmek	suretiyle	yaptığınız	hayırlarınızı	boşa	çı-
karmayın.	Böylesinin	durumu,	üzerinde	biraz	toprak	bulu-
nan	düz	kayaya	benzer	ki	sağanak	bir	yağmur	isabet	etmiş	
de	onu	çıplak,	pürüzsüz	kaya	haline	getirivermiştir.	Bunlar	
kazandıklarından	 hiçbir	 şeye	 sahip	 olamazlar...”	 (Bakara	
suresi,	264.	ayet)

	 Bu	ayette	ibadetle	ilgili	aşağıdaki	temel	ilkelerden	han-
gisine	vurgu	yapılmaktadır?

A)	Sünnete	uygunluk	

B)	Kolaylık	

C)	İhsan

D)	Niyet	

E)	İhlas

    

5. (I)	Onlara	ısınıp	kaynaşasınız	diye	size	kendi	türünüzden	
eşler	yaratıp	aranıza	sevgi	ve	şefkat	duyguları	yerleştirme-
si	 de	 onun	 kanıtlarındandır.	 Doğrusu	 bunda	 iyi	 düşünen	
kimseler	için	dersler	vardır.	(II)	Onun	kanıtlarından	biri	de,	
gökleri	ve	yeri	yaratması,	dillerinizin	ve	renklerinizin	farklı	
olmasıdır.	Kuşkusuz	bunda	bilenler	için	ibretler	vardır.	(III) 
Gece	ve	gündüz	uyuyabilmeniz	ve	Allah’ın	lütfundan	nasi-
binizi	aramaya	çalışmanız	da	onun	kanıtlarındandır.	Bun-
da,	dinleyen	kimseler	 için	elbette	dersler	vardır. (IV) Yine 
onun	kanıtlarındandır	ki,	korku	ve	ümit	vermek	üzere	size	
şimşeği	 gösteriyor,	 gökten	 su	 indirip	 ölümünün	 ardından	
yeryüzünü	onunla	canlandırıyor.	Gerçekten	bunda,	aklını	
kullanan	kimseler	için	ibretler	vardır.	(V)	Göğün	ve	yerin	Al-
lah’ın	buyruğu	ile	düzen	içinde	durması	da	onun	kanıtların-
dandır.	Sonunda	o,	sizi	(bulunduğunuz)	yerden	bir	çağırdı	
mı	hemen	çıkıverirsiniz.	(Rûm	suresi:	21-25.	ayetler)

	 Verilen	 ayetlerden	 hangisi	 Tekvin	 sıfatı	 ile	 doğrudan	
ilişkilendirilemez?

A)	I		 			B)	II		 						C)	III		 										D)	IV		 E)	V
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6.	 Kul	hakkı;	insanın	can,	mal	ve	namus	gibi	dokunulmazlıkla-
rını	korumaya	yönelik	ortaya	çıkan	bir	haktır.	Cana	kıymak,	
hırsızlık,	gıybet,	yalan,	ödenmeyen	borç,	iftira,	kötü	söz,	kul	
hakkını	doğurur.	

	 Metinde	 sözü	 edilen	 hak	 ihlalleriyle	 aşağıdaki	 ayetler	
eşleştirildiğinde	hangisi	dışarıda	kalır?

A)	“Ey	kavmim!	Ölçüyü	ve	tartıyı	adaletle	tam	yapın.	İnsanla-
rın	eşyalarını	(mallarını	ve	haklarını)	eksiltmeyin.	Yeryü-
zünde	bozgunculuk	yaparak	karışıklık	çıkarmayın.”(Hûd	
suresi,	85.	ayet)

B)	 “Kim	de	bir	mümini	 kasten	öldürürse	 cezası,	 içinde	de-
vamlı	kalmak	üzere	cehennemdir.	Allah	ona	gazap	etmiş,	
onu	 lânetlemiş	ve	onun	 için	büyük	bir	azap	hazırlamış-
tır.”(Nisâ	suresi,	93.	ayet)

C)	 “Kim	bir	hata	veya	günah	 işler,	sonra	onu	bir	suçsuzun	
üzerine	atarsa	şüphesiz	ağır	bir	suçu	ve	apaçık	bir	güna-
hı	yüklenmiş	olur.”	(Nisâ	suresi,	112.	ayet)

D)	“Mal	toplayan	ve	onu	durmadan	sayan,	insanları	arkadan	
çekiştiren,	kaş	göz	işaretiyle	alay	eden	her	kişinin	vay	hâ-
line!”(Hümeze	suresi,	1	ve	2.	ayetler)

E)	“Mucizeleri	açık	ve	kesin	olarak	görüp	idrak	ettikleri	halde	
zulüm	ve	kibirlerinden	ötürü	onları	inkâr	ettiler.	Bozgun-
cuların	sonunun	nice	olduğuna	bir	bak!”	(Neml	suresi,	14.	
ayet)

7.	 Aşağıda	Kuran’da	geçen	bazı	kavramlar	örnek	ayetlerle	
birlikte	verilmek	istenmiştir.	

 HİDAYET	 	=>	“Allah	yolunda	harcayın.	Kendi	ellerinizle	
kendinizi	 tehlikeye	atmayın.	Yaptığınızı	güzel	yapın;	Allah	
işlerini	güzel	yapanları	sever.”	(Bakara	suresi,	195.	ayet)

 SIRAT-I	MUSTAKİM		=>		“Bizi	dosdoğru	yola	ilet.”	(Fâtiha	
suresi,	6.	ayet)

	 İHLAS	=>	“De	ki:	‘Benim	namazım,	(her	türlü)	ibadetim,	ha-
yatım	ve	ölümüm,	hepsi	âlemlerin	Rabb’i	olan	Allah	içindir.’”	
(En’âm	suresi,	162.	ayet)

	 İHSAN	=>	“Ey	insanlar!	İşte	size	Rabb’inizden	gerçek	gel-
miştir.	Artık	kim	doğru	yolu	tutarsa	kendi	lehine	bu	yolu	seç-
miş,	kim	de	saparsa	kendi	aleyhine	sapmış	olur.	Ben	sizin	
adınıza	hareket	edecek	değilim.”	(Yûnus	suresi,	108.	ayet)

	 SALİH	AMEL	=>	“İman	edip	dünya	ve	ahiret	için	yararlı	iş-
ler	yapanlara	gelince,	Allah	onlar	için	(gönüllerde)	bir	sevgi	
yaratacaktır.”(Meryem	suresi,	96.	ayet)

	 Buna	göre	hangi	 iki	 kavramın	yerleri	değiştirilirse	eş-
leştirme	doğru	olacaktır?	

A)	İhlas	ve	İhsan		

B)	Hidayet	ve	İhsan		

C)	İhlas	ve	Salih	Amel

D)	Hidayet	ve	İhlas		 				

	E)	İhlas	ve	Sırat-ı	Müstakim	

8.  İnsan	zihni	“mükemmel	varlık”	düşüncesi	taşır.	Bu	düşünce	
insanın	kendi	ürettiği	bir	şey	değildir	ve	olamaz.	İnsan	zihni-
nin	bu	düşünceyi	taşıması	diğer	düşüncelerine	benzemez.	
Böyle	mükemmel	 bir	 varlığın,	 insanın	 zihninin	 dışında	 da	
mutlaka	 olması	 gerekir.	Mükemmel	 varlık	 sadece	 zihinde	
olursa,	 yani	 zihnin	 dışında	bir	 gerçekliği	 bulunmazsa	mü-
kemmel	olamaz.	Bu	durumda	“mükemmel	varlık”	düşüncesi	
Tanrı’nın	 insan	 zihnine	 koyduğu	 bir	 düşüncedir.	 O	 halde	
mükemmel	varlık	vardır.	

	 Bu	metinde	Tanrı’nın	varlığını	ispat	için	kullanılan	delil	
aşağıdakilerden	hangisidir?

A)	Gaye	ve	nizam	delili

B)	Dinî	tecrübe	delili

C)	Kozmolojik	delil

D)	Ekmel	varlık	delili

E)	Ahlak	delili

9.	 Bu	ay	okulda	çıkarılacak	gazetenin	konusu	Hz.	Muhammed’e	
(sav.)	itaat	ve	bağlılıktır.	Gazetenin	hazırlanması	aşamasın-
da	öğrencilerden	konu	ile	ilgili	ayetler	getirmeleri	istenmiştir.	
Hasan’ın	gazete	haberi	için	bulduğu	ayetler	şunlardır;

	 I.	“…Resul	size	ne	verdiyse	onu	alın!	Size	neyi	yasakladıysa	
ondan	da	kaçının	ve	Allah’tan	korkun!	Çünkü	Allah’ın	azabı	
şiddetlidir.”	(Haşr	suresi,	7.	ayet)

	 II.	“De	ki:	‘Eğer	Allah’ı	seviyorsanız	bana	uyun	ki	Allah	da	sizi	
sevsin	ve	günahlarınızı	bağışlasın.	Çünkü	Allah	çok	bağışla-
yandır,	çok	merhamet	edendir.’”	(Âl-i	İmrân	suresi,	31.	ayet)

	 III.	“O	peygamberler	ki	Allah’ın	gönderdiği	emirleri	duyururlar,	
Allah’tan	 korkarlar	 ve	 ondan	 başka	 kimseden	 korkmazlar.	
Hesap	görücü	olarak	Allah	yeter.”	(Ahzâb	suresi,	39.	ayet)

	 Buna	göre	numaralanmış	ayetlerden	hangisi	ya	da	han-
gileri	gazete	haberi	için	uygundur?

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

10.	 Kur’an-ı	Kerim’de	yer	alan	Allah’ın	mesajları,	insanların	ha-
yatına	yön	vermek	 için	gönderilmiştir.	Bu	nedenle	Kur’an,	
muhatabının	 anlaması	 gereken	 bir	 kitaptır.	 Kur’an’ı	 daha	
doğru	anlamak	 için	bir	bütün	 içerisinde	ele	almak,	ayetle-
ri	belli	usuller	çerçevesinde	değerlendirmek	gerekir.	 İslam	
âlimleri	de	bu	amaçla	Allah’ın	gönderdiği	vahiydeki	mura-
dını	 insanın	 gücü	 oranında	 bulmaya	 ve	 kavramaya	 çalış-
mışlar,	 Kur’an	 ayetlerini	 indiriliş	 zamanı,	 sebebi	 gibi	 belli	
esaslara	bağlı	olarak	açıklamışlardır.	

	 Bu	 parça	 öncelikli	 olarak	 aşağıdaki	 ilim	 dallarından	
hangisiyle	ilişkilendirilebilir?

A)	Fıkıh		 B)	Tefsir		 C)	Hadis		 D)	Tarih		 E)	Kelam



YKS
TYT-AYT

VİDEO SORU ÇÖZÜMÜ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST-8

11.	 I.	“Allah	geceyi	gündüze,	gündüzü	geceye	çevirir;	gören	ve	
düşünenler	için	bunlardan	alınacak	ibretler	vardır.”	(Nûr	su-
resi;	44.	ayet)	

	 II.	“İnsan,	‘Ben	öldükten	bir	süre	sonra	sahiden	yeniden	ha-
yata	döndürülecek	miyim?’	diyor.	 İnsan,	daha	önce	hiçbir	
şey	değil	 iken	kendisini	yarattığımızı	düşünmez	mi?”(Mer-
yem	suresi,	66	ve	67.	ayetler)	

	 III.	 “Onlar	 bu	 söz	 (Kur’an)	 üzerinde	 hiç	 düşünmezler	mi?	
Yoksa	kendilerine,	daha	önce	atalarına	gelmeyen	bir	şey	mi	
geldi?”(Mü’minûn	suresi;	68.	ayet)

	 IV.	“Onlar	ayakta	dururken,	otururken,	yatarken	hep	Allah’ı	
anarlar;	göklerin	ve	yerin	yaratılışını	düşünürler:	“Rabb’imiz!	
Sen	bunu	boş	yere	yaratmadın,	seni	tenzih	ve	takdis	ederiz.	
Bizi	cehennem	azabından	koru!”	derler.”(Âl-i	İmrân	suresi;	
191.	ayet)

	 V.	 “Allah	 hikmeti	 dilediğine	 verir.	 Kime	 hikmet	 verilmişse,	
şüphesiz	 ona	 çokça	 hayır	 verilmiş	 demektir.	 Bunu	 ancak	
akıl	sahipleri	anlar.”	(Bakara	suresi;	269.	ayet)

	 Kur’an’ın	 insan	 aklına	 yüklediği	 amaçlar	 düşünüldü-
ğünde	 verilen	 ayetlerle	 ilgili	 aşağıdakilerden	 hangisi	
söylenemez?

A)	Birinci	ayette	evrendeki	uyum	ve	düzenden	ders	çıkar-
mamız	istenmektedir.

B)	İkinci	ayette	akıl	yürüterek	doğruya	ulaşmanın	önemine	
vurgu	yapılmaktadır.

C)	Üçüncü	ayette	 vahyin	 akıldan	öncelikli	 olduğuna	deği-
nilmektedir.

D)	Dördüncü	ayette	 ince	bir	 kavrayışla	 yaratılış	 amacının	
anlaşılması	beklenmektedir.

E)	 Beşinci	 ayette	 düşünüp	 anlamanın	 ayrıcalığı	 üzerinde	
durulmaktadır.

12. (I)	 İmam	Matüridi;	 kelam,	 tefsir,	 fıkıh	 ve	mezhepler	 tarihi	
alanlarındaki	 çalışmalarıyla	 tanınmaktadır.	 (II)	 İtikadi	 ko-
nularda	görüşlerini	 açıkladığı	 eseri	Kitabü’t-Tevhid,	 kelam	
ilminin	 klasiklerinden	biri	 hâline	gelmiştir.	 (III)	Bu	eserden	
İmam	Matüridi’nin	döneminde	var	olan	yanlış	inanç	ve	dü-
şüncelere	karşı	akli	önermeler	ve	mantıki	delillendirmeleri	
çokça	kullanarak	mücadele	ettiği	anlaşılmaktadır.	(IV)	Dinî	
meselelerde	 yalnızca	 nakille	 yetinip	 akla	 yeteri	 kadar	 yer	
vermeyen	Selefiyye	ile	aklı	öne	çıkaran	ancak	sınırlarını	ta-
yin	etmeyen	Mutezile	mezhebinin	hâkim	olduğu	dönemde	
Matüridi,	nakille	aklı	uzlaştırmaya	çalışmıştır.	(V)	Onun	bu	
düşünce	tarzı	geniş	kitlelerce	kabul	görmüştür.

	 Bu	parçadaki	numaralanmış	cümlelerden	hangilerinde	
İmam	Matüridi’nin	ilmi	çalışmalarda	kullandığı	yöntem-
den	söz	edilmektedir?	

	 A)	I	ve	II	 	 B)	I	ve	III				 C)	II	ve	III	
	 	 					D)	III	ve	IV	 		 E)	IV	ve	V
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13.	 Teyemmümle	ilgili	olarak,

	 I.			Abdestte	farz	olan	yüz,	el,	baş	ve	ayakların	mesh	edilme-
siyle	yapılır.

	 II.		Abdesti	bozan	durumların	hepsi	teyemmümü	de	bozar.

	 III.	Gerektiğinde	hem	abdest	hem	de	gusül	yerine	yapılabi-
lir.

	 yargılarından	hangisi	ya	da	hangileri	doğrudur?

	 A)	Yalnız	I		 	 B)	Yalnız	II		 						C)	Yalnız	III	

	 	 	 								D)	I	ve	III		 	 					E)	II	ve	III
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14.	 “İş	bitirilince	Şeytan	da	diyecek	ki:	‘Şüphesiz	Allah,	size	ger-
çek	olanı	 söz	verdi.	Ben	de	size	söz	verdim	ama	yalancı	
çıktım.	Zaten	benim	sizi	zorlayacak	bir	gücüm	yoktu.	Ben	
sadece	 sizi	 çağırdım,	 siz	 de	 hemen	 bana	 geliverdiniz.	 O	
hâlde	beni	kınamayın,	kendinizi	kınayın.	Artık	ben	sizi	kur-
taramam,	siz	de	beni	kurtaramazsınız.	Şüphesiz	ben,	daha	
önce	sizin,	beni	Allah’a	ortak	koşmanızı	kabul	etmemiştim.	
Şüphesiz,	 zalimlere	 elem	 dolu	 bir	 azap	 vardır.’”	 (İbrahim,	
14:22)

	 Bu	 ayette	 vurgulanan	husus	 aşağıdakilerden	hangisi-
dir?

A)	Sorumluluğun	bireyselliği	

B)	Hak	ve	özgürlük	dengesi	

C)	İlahi	cezanın	gerekliliği	

D)	Öz	eleştirinin	önemi	

E)	Kötülüğün	göreceliliği
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15. İslam	düşüncesindeki	 yorum	biçimlerinden	 biri	 de	 ahlakla	

ilgili	konular	üzerinde	yoğunlaşan	tasavvufi	yorumlardır.	Bu	
yorum	biçimlerinin	birincil	hedefi,	İslam	dininin	kurucu	ilke-
lerine	dayanarak	ahlakı	güzelleştirmek	ve	bireyi	manevi	eği-
timden	geçirmektir.	Bu	yorumlar	dinin	ahlakla	ilgili	esasları	
üzerinde	 durur	 ve	 insanları	Allah’a	 gönülden	 bağlanmaya	
özendirerek	onları	manevi	yönden	eğitmeyi	ve	olgunlaştır-
mayı	amaçlar.

	 Aşağıdakilerden	hangisi	bu	parçada	bahsedilen	tasav-
vufi	yorumlara	örnek	gösterilemez?

A)	Ahilik	

B)	Bektaşilik	

C)	Kadirilik	

D)	Nakşibendilik	

E)	Yesevilik
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SORU	NO CEVAP	ANAHTARI

1. C

2. A

3. D

4. E

5. C

6. E

7. B

8. D

9. C

10. B

11. C

12. D

13. E

14. A

15. A


