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1. I. “(İnsanlar) devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl 
yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl 
yayıldığına bir bakmazlar mı?”  (Gâşiye suresi, 17-20. 
ayetler) 

 II. “Görenle görmeyen bir olmaz, iman edip dünya ve ahiret 
için yararlı işler yapan ile kötülük yapan da bir değildir. Ne 
kadar kıt düşünüyorsunuz!” (Mü’min suresi, 58. ayet) 

 III. “Ey insanlar! İşte size Rabb’inizden gerçek gelmiştir. 
Artık kim doğru yolu tutarsa kendi lehine bu yolu seçmiş, 
kim de saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin 
adınıza hareket edecek değilim.” (Yûnus suresi, 108. ayet) 

 Bu ayetler; 

I. akıl, 

II. vahiy, 

III. duyular 

	 bilgi	kaynaklarından	hangilerine	örnek	oluşturur?	

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

            D) II ve III                  E) I, II ve III

 

2. Sosyal medya günümüz dünyasının önemli bir gerçeğidir. 
Bu alan, iletişim imkânlarında artık yeni bir dönemi de 
beraberinde getirmiştir. Ancak sağladığı yararlar kadar eksik 
veya yanlış bilgi ve yönlendirmelere son derece müsait bir 
ortam olduğu da bir başka gerçektir. Örneğin; dinin uygun 
görmediği bilgilerin dine aitmiş gibi sunulduğu, Kur’an’da 
olmayan bilgilerin ayet gibi gösterildiği gözlemlenmektedir. 
O hâlde sosyal medya ortamlarında karşılaşılan içeriklere 
kesinmiş gibi bakmamak ve işin aslını öğrenerek hareket 
etmek gerekir. 

	 Bu	metinde	 sözü	 edilen	 durum	 aşağıdaki	 ayetlerden	
hangisinin	içeriği	ile	örtüşmektedir?

A) “Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.”  
(A’râf suresi, 199. ayet) 

B)  “Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle 
şahitlik eden kimseler olun.”  (Mâide suresi, 8. ayet) 

C) “Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin 
arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki esirgenesiniz.” 
(Hucurât suresi, 10. ayet) 

D) “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü 
kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.” 
(İsrâ suresi, 36. ayet) 

E) “Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi 
ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle 
hükmetmenizi emreder…” (Nisâ suresi, 58. ayet)

3. •  “İman eden kullarıma söyle, namazı kılsınlar; alışverişin 
ve dostluğun olmayacağı günün gelmesinden önce, 
kendilerine verdiğimiz rızıktan (bizim yolumuzda) gizli açık 
harcasınlar.” (İbrahim suresi, 31. ayet) 

 • “İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları -hiç 
şüpheniz olmasın- içinde ebedî kalmak üzere altından 
ırmaklar akan cennetteki köşklere yerleştireceğiz…” 
(Ankebût suresi, 58. ayet) 

 • “Asra yemin ederim ki, İnsan gerçekten ziyandadır. 
Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, 
birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler 
başkadır.” (Asr suresi) 

	 Bu	ayetlerde	vurgulanan	ortak	husus	aşağıdakilerden	
hangisidir?

A) İnsanın hakikatten kopmaması gerektiği 

B) İnsanın ahirette hesabını tek başına vereceği 

C) Yoksulları korumanın imanın bir gereği olduğu 

D) İnanç ve ibadetin birbirini tamamlaması gerektiği 

E) Ebedi kurtuluşun hayatta yapılanlarla gerçekleşeceği

4. Hz. Muhammed (s.a.v.) 20 Nisan 571 tarihinde Mekke’de 
dünyaya gelmiştir. Babası Abdullah’ı daha dünyaya 
gelmeden, annesi Amine’yi ise 6 yaşında kaybetmiştir. 
Bakımını üstlenen dedesi de 8 yaşında vefat edince amcası 
Ebu Talip ile beraber kalmıştır. Bu süreçte zaman zaman 
koyunlara çobanlık yaparak ailesine yardımcı olmuş, daha 
sonra amcası ile beraber ticaret hayatına başlamıştır. 25 
yaşın da Hz. Hatice ile evlenmiş ve bu evlilikten Kasım, 
Abdullah, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Rukiye, Fatıma adında 
6 çocuğu dünyaya gelmiştir. Gençliğinde ölçülü ve dengeli 
tutuma sahip, sözü dinlenir, herkes tarafından sevilen ve 
takdir edilen, doğruluğundan ve samimiyetinden şüphe 
edilmeyen bir kişiliğe sahiptir. Bu yüzdendir ki yaşadığı 
toplumda “el-emin” lakabı ile tanınmıştır. O; zayıfları 
korumuş, yoksulları himaye edip ihtiyaçlarını gidermeye 
çalışmış, genç yaşına rağmen haksızlığa karşı direnmiş ve 
bu gaye için risk almaktan çekinmemiştir. 

	 Bu	metinde	 Hz.	 Muhammed	 (sav.)	 ile	 ilgili	 aşağıdaki	
özelliklerden	hangisine	değinilmemiştir?

A) Yardımsever    

B) Cesaretli    

C) Tutumlu  

D) Dürüst   

E) Sabırlı 
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5. Evrende hiçbir şey başıboş, anlamsız ve amaçsız değildir. 
Her varlık birbiriyle uyum içerisinde, büyük bir bütünün 
parçası olarak hareket etmektedir. Hiçbir varlık kendisi için 
belirlenmiş olan tabiat kanunlarının dışına çıkmamaktadır. 

	 Bu	parçadan	aşağıdaki	yargıların	hangisine	ulaşılamaz?	

A) Her şeyin bir gayesi vardır. 

B) Varlıklar arasında bir uyumsuzluk yoktur. 

C) Her şey belli bir yasaya göre hareket etmektedir. 

D) Her varlığın evren bütünlüğünde bir anlamı vardır. 

E) Evrendeki düzen kendiliğinden meydana gelmiştir.

6. Allah mesajlarını, peygamberlerine vahiy yoluyla bildirmiş, 
peygamberler de bu mesajları insanlara iletmişlerdir. 

	 Yukarıda	 verilen	 açıklama	 aşağıda	 verilen,	 Allah’ın	
sıfatlarından	hangisi	ile	doğrudan	ilişkilidir?	

A) Kelâm  

B) İlim  

C) Kudret 

D) Hayat 

E) Semi

7. “Sen onlara sırf Allah’ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. 
Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından 
dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile, 
iş hakkında onlara danış, karar verince de Allah’a güven, 
doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever.” (Âl-i  İmrân 
suresi, 159. ayet) 

	 Verilen	 ayetten	 aşağıdaki	 kavramların	 hangisi	
çıkarılamaz?

A) Dua  

B) İstişare   

C) Tevekkül 

D) Merhamet   

E) Tövbe

8. Güncel dini meselelerin çözümünde öncelikle Kur’an ve 
sünnete başvurulur. Bu iki kaynakta sorunla ilgili doğrudan 
bir hüküm bulunamadığında İslam’ın temel ilkelerine 
göre çözüm aranır. Bu amaçla sahabe görüşleri, icma ve 
müçtehitlerin içtihatları incelenir. Müçtehit, güncel sorunlara 
İslam’a uygun çözüm bulmak için elinden gelen gayreti 
göstererek bir görüşe ulaşır. 

	 Bu	metinde;	

I.   icma, 

II.  kıyas, 

III. ayet ve hadisleri incelemek 

	 yöntemlerinden	hangilerine	değinilmemiştir?	

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

            D) I ve II                 E) II ve III

9. Tabloda Müslüman bilim adamları ve katkı sundukları bilim 
dalları verilmiştir: 

	 Buna	 göre	 yapılan	 eşleştirmelerden	 hangisi	 yanlış	
verilmiştir?

A) Evliya Çelebi 

B) Ali Kuşçu  

C) Uluğ Bey 

D) İbn Sina  

E) Cabir b. Hayyân
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10. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) vefatı sahabileri derinden 
üzmüştü. Olayın etkisiyle farklı farklı tepkiler veren 
sahabeye Hz. Ebu Bekir (r.a.) şöyle hitap etmiştir: “Kim ki 
Muhammed’e (s.a.v.) tapıyorsa bilsin ki Muhammed (s.a.v.) 
ölmüştür. Kim ki Allah’a (c.c.) ibadet ve kulluk ediyorsa 
bilsin ki Allah (c.c.) Hayy’dır, ölümsüzdür.” 

	 Hz.	Ebu	Bekir’in	(r.a.)	bu	sözlerini	aşağıdaki	ayetlerden	
hangisinin	mesajı	destekler	nitelikte	değildir?

 A) “Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de 
nice peygamberler gelip geçti. O ölür veya öldürülürse 
gerisin geri mi döneceksiniz? Kim geri dönerse Allah’a en 
küçük bir zarar vermiş olmaz. Fakat şükredenlere Allah 
mükâfatını verecektir.” (Âl-i İmrân suresi, 144. ayet) 

 B) “Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. 
Şimdi sen ölürsen, onlar ebedî mi kalacaklar?” (Enbiyâ 
suresi, 34. ayet) 

 C) “(Ey Muhammed!) Şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz 
onlar da öleceklerdir.” (Zümer suresi, 30. ayet) 

 D) “Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları 
cehennem azabından korumuştur.” (Duhân suresi, 56. ayet) 

 E) “Onları (peygamberleri) yiyip içmez bir beden kılmadık, 
ölümsüz de değillerdir.” (Enbiyâ suresi, 8. ayet)

11.    • “Sizi boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri 
getirilmeyeceğinizi mi sandınız?”  (Mü’minûn suresi, 115. 
ayet) 

  • “Sizler hiçbir şey bilmez bir durumdayken Allah sizi 
analarınızın karnından dışarı çıkardı; şükredesiniz diye size 
kulaklar, gözler, kalpler verdi.”  (Nahl suresi, 78. ayet) 

 • “Onlara, size vermediğimiz yerler ve imkânlar verdik; 
kendilerini kulak, göz ve kalplerle donattık. Onlara kulakları 
da gözleri de kalpleri de hiçbir fayda sağlamadı. Çünkü 
onlar Allah’ın ayetlerini inkâr ediyorlardı. Alaya aldıkları 
şeyler kendilerini kuşatıverdi!”  (Ahkâf suresi, 26. ayet) 

	 Bu	ayetler	dikkate	alındığında	insanla	ilgili,	

I. Sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir. 

II. Dünya ve ahiret dengesini gözetmelidir. 

III. Hayatın bir anlamı olduğunu fark etmelidir. 

	 yargılarından	hangilerine	varılabilir?	

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

               D) II ve III                E) I, II ve III

12. Türkler İslamiyet öncesi inançlarında tek bir tanırının varlığını 
kabul ediyor, öldükten sonra yeniden diriltileceklerine 
inanıyor, töreyi ve ahlaki değerleri korumak uğruna verilen 
mücadelenin kutsal olduğunu düşünüyorlardı. Buna benzer 
nedenlerle Türklerin İslamiyet’i benimsemesi kolay olmuş, 
İslam dini Türk toplulukları arasında hızlı ve bütüncül bir 
şekilde yayılmıştır. 

	 Bu	metinden	Türkler	ile	ilgili,	

I. Tevhit inancına yakındırlar. 

II. İslam’ı geç bir dönemde tanımışlardır. 

III. İslamiyet düşünce dünyalarına uygun bir dindir. 

IV. Müslüman tüccarların ahlakından etkilenmişlerdir. 

	 yargılarından	hangilerine	ulaşılabilir?

   A) I ve II                  B) I ve III      C) II ve III 

          D) II ve IV              E) III ve IV

2019	TYT
13. Osmanlı Dönemi’nde esnafın alacaklarını kaydettiği 

defterlere zimem defteri denirdi. Bu defterlerde halkın 
daha sonra ödemek üzere satın aldığı ürünler kaydedilir 
ve ödendikçe silinirdi. Bu defterler yoluyla çevrede kimin 
fakir hatta zor durumda olduğu kolaylıkla tespit edilebilirdi. 
Zenginler bu sayede esnafa gelerek borcu biriken ve 
ödeme zorluğu çeken kimselerin borcunu öderdi. Bu 
şekilde zengin, herhangi bir karşılık beklemeden sırf Allah 
rızası için yardımını gerçekleştirmiş, fakir de kendini minnet 
altında hissetmemiş olurdu. 

	 Bu	 uygulamanın	 öncelikle	 aşağıdaki	 olumsuz	
davranışlardan	hangisini	engellediği	söylenebilir?	

A)  İsraf            B)  Nankörlük          C)  Haset 

              D)  Hırs              E)  Gösteriş



VİDEO SORU ÇÖZÜMÜ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST-1

YKS
TYT-AYT

2017 YGS
14. İnsanı diğer canlılardan ayıran, ona sorumluluk yüklenmesine 

vesile olan düşünme ve anlama yetisine akıl denmektedir. 
Nitekim Kur’an-ı Kerim’e göre de insanı insan yapan, onun 
her türlü davranışına anlam kazandıran ve ilahi emirler 
karşısında yükümlülük altına girmesini sağlayan, akıldır. Bu 
bağlamda Bakara Suresi’nin 242. ayetinde “Allah, ayetlerini 
akledesiniz diye açıklamaktadır.” biçiminde bir uyarı ve 
yönlendirme yer almaktadır. 

	 Bu	parçada	verilen	bilgilerden	hareketle	aşağıdakilerin	
hangisine	ulaşılamaz?

A) Allah, akıl niteliğine sahip olması nedeniyle insanı 
muhatap almıştır.

B) Kur’an, akla vurgu yaparak insanı düşünmeye teşvik 
etmiştir.

C) Dinî hakikatleri anlamada ve bunları hayata yansıtmada 
insanın dayanağı akıldır. 

D) Vahiy gelmese de insan, aklıyla Yaratıcı’nın varlığını ve 
birliğini kavrayabilir.

E) Allah’a inanmak ve bir dine tabi olmak akıl yoluyla 
mümkündür.

2019	AYT
15. Hinduizm dinine göre inananlar; dinî ve sosyal olarak din 

adamları, yöneticiler/askerler, esnaflar, köleler ve toplum 
dışı sayılanlar olmak üzere beş gruba ayrılır. Kaynağını Hint 
kutsal metinlerinden alan bu inanca göre sınıflar doğuştandır 
ve sınıflar arası geçiş mümkün değildir. Ayrıca bu inanç, 
kişinin mesleğine, yaşayacağı yere ve hatta evleneceği 
kişiye kadar hayatının her alanındaki seçimlerinde belirleyici 
bir etkiye sahiptir.

	 Hinduizm’deki	 bu	 inanç	 aşağıdakilerden	 hangisiyle	
isimlendirilir?	

A)  Nirvana 

B)  Kast

C)  Karma 

D)  Reenkarnasyon

E)   Brahma
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SORU NO CEVAP	ANAHTARI

1. E

2. D

3. D

4. C

5. E

6. A

7. E

8. B

9. C

10. D

11. C

12. B

13. E

14. D

15. B


