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1. “Kötülüklerin çokluğu seni cezbetse de iyi ile kötü bir 
değildir. O halde ey akıl sahipleri, Allah’a karşı gelmekten 
sakının ki kurtuluşa eresiniz!”  (Mâide suresi, 100. ayet)

 “Onların çoğu sadece zanna uyuyor. Oysa zan hiçbir 
şekilde gerçek ve kesin bilginin yerini tutamaz. Allah 
yaptıklarınızı çok iyi bilmektedir! (Yûnus suresi, 36. ayet)

	 Verilen	 ayetlerde	 doğru	 bilgiye	 ulaşmaya	 engel	
oluşturan;

I. taklitçilik,

II. arzulara uymak,

III. varsayımla hareket etmek

	 durumlarından	hangilerine	değinilmiştir?

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

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

2. Aynı güç ve yetkiye sahip iki ya da daha fazla ilah bulunsaydı 
evrende kargaşa oluşur, bu da evrenin düzenini altüst 
ederdi. Örneğin ilahlardan biri yağmur yağdırmak isterken 
diğeri havanın güneşli olmasını, aynı anda biri vaktin gece 
olmasını diğeri gündüz olmasını isteyebilirdi. Evrendeki 
kusursuz denge ve işleyiş böyle bir ikiliğin olmadığını 
göstermektedir.

	 Bu	durumu	doğrudan	vurgulayan	ayet	aşağıdakilerden	
hangisidir?

A) “...O, her şeyi yaratıp bir ölçüye göre düzenlemiştir.” 
(Furkan suresi, 2. ayet)

B) “İlahınız bir tek Allah’tır. O’ndan başka ilah yoktur...” 
(Bakara suresi,163. ayet)

C) “Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. 
Sakın dengeyi bozmayın.” (Rahman Suresi, 7 ve 8. 
ayetler)

D) “Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve 
eğlence olsun diye yaratmadık”. (Duhan suresi, 38. 
ayet)

E) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı 
kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu...” (Enbiya 
suresi, 22. ayet)

3. •  Yapılması öğütlenip övülen fakat yapılmamasında bir 
sakınca olmayan eylemlerdir.

 •  Allah’ın mükelleflere yapılmasını açık ve kesin olarak 
emrettiği fiillere denir.

 •  Hz. Peygamber’in farz ve vacipler dışında yaptığı 
bağlayıcı olmayan fiilleridir.

 •  Allah’ın yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz, fiil ve 
davranışlardır.

	 Bu	 tanımlarla	 aşağıdakiler	 eşleştirildiğinde	 hangi	
kavram	dışarda	kalır?

A) Mendup 

B) Vacip 

C) Sünnet

D) Haram 

E) Farz 

4. Bir gün vahiy meleği Cebrail, Hz. Peygamber’e “Kıyamet ne 
zaman?’’ sorusunu sormuştur. Bu soruya Hz. Peygamber: 
“Bu sorunun sorulduğu kişi, bu konuda sorandan daha bilgili 
değildir.” cevabını vererek ardından Kur’an-ı Kerim’den bir 
ayet okumuştur.

	 Buna	göre	Hz.	Peygamber’in	cevap	verirken	okuduğu	
ayet	aşağıdakilerden	hangisi	olabilir?

A) “Her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza 
geleceksiniz.” (Ankebût suresi, 57. ayet)

B) “Elbette sen öleceksin, onlar da ölecek” (Zümer suresi, 
30. ayet)

C) “Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Herkes peşine 
koştuğu şeyin karşılığını bulsun diye neredeyse onu 
(kendimden) gizleyeceğim.” (Tâhâ suresi, 15. ayet)

D) “İnsanların hesaba çekilecekleri gün iyice yaklaştı; 
hâlbuki onlar gaflet içinde haktan yüz çevirmektedirler.” 
(Enbiyâ suresi,1. ayet)

E) “…De ki: ‘Onun hakkındaki bilgi sadece Rabb’imin 
katındadır. Vakti geldiğinde onu açığa çıkaracak olan 
ancak Allah’tır. …” (A’râf suresi, 187. ayet)



VİDEO SORU ÇÖZÜMÜ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST-4

YKS
TYT-AYT

5. İbadetler yapılışlarına göre bedenle yapılanlar, mal ile 
yapılanlar ve hem beden hem de mal ile yapılanlar olmak 
üzere üç kısma ayrılmıştır.

	 Buna	göre,

I. Malın zekâtını vermek.

II. Ramazan ayında oruç tutmak.

III. Ömründe bir defa hacca gitmek.

IV. Beş vakit namazı zamanında eda etmek.

	 ibadetlerinden	hangileri	yapılışlarına	göre	aynı	kategoride	
yer	almaktadır?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve IV

D) I, II ve III 

E) I, III ve IV

6. Sahabeden Osman b. Ma’zûn: “Sürekli ibadet edeceğim. 
Sabahlara kadar namaz kılacağım, akşama kadar oruç 
tutacağım.”, diye söz edince Hz. Peygamber onu yanına 
çağırarak “Sen, benim sünnetimi beğenmiyor musun?” 
diye sorar. Osman b. Maz’ûn: “Hayır ey Allah’ın Resulü, 
yemin olsun hayır! Aksine aradığım şey senin sünnetindir!” 
dedi. Hz. Peygamber bunun üzerine şöyle buyurdu: “Bil ki, 
ben hem uyurum, hem namaz kılarım; oruç da tutar, iftar 
da ederim, kadınlarla evlenirim de… Ey Osman, Allah’tan 
kork. Zira ehlinin senin üzerinde hakkı var, misafirin senin 
üzerinde hakkı var, nefsinin senin üzerinde hakkı var. Öyle 
ise bazen oruç tut, bazen ye, namaz da kıl, uykunu da al.” 
buyurdu. 

	 Hz.	 Peygamber’in	 sahabiye	 verdiği	 nasihatiyle	
vurgulamak	istediği	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Sahabe olabilmenin gereklilikleri

B) Dünya ve ahiret dengesi

C) İbadet etmenin önemi

D) Kul hakkının önemi

E)  Sünnete bağlılık

7. “De ki: ‘O, Allah’tır, bir tektir. Allah Samed’dir. (Her şey 
ona muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Ondan 
çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de 
doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir). Hiçbir şey ona 
denk ve benzer değildir.” (İhlas suresi)

	 Bu	surede	Allah’ın;

I.   Beka,

II.  Tekvin,

III. Vahdaniyet,

IV. Muhâlefetün li’l-havâdis

	 sıfatlarından	hangilerine	değinilmektedir?

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

                    D) II ve IV                  E) III ve IV

8. İnsan, belirli amaçlar için yaratılmış, sorumluluk sahibi bir 
varlıktır. Onun başlıca görevi; kendisini ve evreni mükemmel 
bir şekilde yaratan, tabiattaki varlıkları hizmetine veren 
Allah’ı tanıyıp ona ibadet etmektir. Verdiği nimetler için ona 
şükretmek ve güzel davranışlarda bulunmaktır. Kendine, 
ailesine ve topluma faydalı olacak işler yapmaktır. Allah’ın 
kulları olarak yeryüzünü imar ve ıslah etmektir.

	 Bu	parçanın	düşüncesini	aşağıdaki	ayetlerden	hangisi	
daha	çok	desteklemektedir?

A) “O yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra 
göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyendir. O, 
her şeyi hakkıyla bilendir.” (Bakara suresi, 29. ayet)

B) “Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu deneyerek 
göstermek için ölümü ve hayatı yaratan odur. O, 
güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.” (Mülk suresi, 2. ayet)

C) “İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine 
huzur ve güven aşılayan da odur. Göklerin ve yerin 
askerleri yalnız Allah’a aittir ve Allah her şeyi bilmekte, 
yerinde yapmaktadır.” (Feth suresi, 4. ayet)

D) “Ey iman edenler! Allah ve Resul’ünün önüne geçmeyin, 
Allah’a itaatsizlikten sakının! Şüphesiz Allah her şeyi 
işitmekte ve bilmektedir.” (Hucurât suresi, 1. ayet)

E) “Siz kıymet bilmez bir topluluksunuz diye biz de sizi 
Kur’an ile uyarmaktan vaz mı geçelim? (Zuhruf suresi, 
5. ayet)
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9. • İbadetlerin Allah katında makbul olması için bazı ilkelere 
uyulması gerekir. Bunlardan bazıları;

 • İbadetlerin yalnızca Allah’ın emrettiği ve Hz. Peygamber’in 
açıklayıp gösterdiği şekilde yapılması esastır.

 • İbadetlerin geçerliliği ve manevi fayda vermesi ancak 
samimiyetle yapılmasına bağlıdır.

	 Bu	metinde,

I.   Niyet

II.  İhlas

III. İhsan

IV. Kur’an’a ve sünnete uygunluk

	 ilkelerden	hangilerine	değinilmiştir?

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

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

10. Tabloda bir peygamber olarak Hz. Muhammed’in (sav.) 
başlıca sorumlulukları örnek ayetlerle birlikte verilmek 
istenmiştir.

 

	 Buna	göre	hangi	iki	kavramın	yerleri	değiştirilirse	hata	
ortadan	kalkacaktır?

A) Tebliğ ile Teşri  

B) Tebyin ile Temsil  

C) Temsil İle Teşri

D) Tebliğ ile Temsil  

E) Tebyin ile Teşri

11.   İslam dünyasına tercüme yoluyla giren felsefe Müslüman 
filozoflar eliyle hikmete dönüşmüş ve yepyeni hâliyle bu 
alanda bir çığır açmıştır. İslam felsefesinin diğer felsefe 
geleneklerinden en önemli farkı, düşünce dünyasına 
kelamcıları, tasavvufçuları ve hukukçuları katmış olmasıdır. 
İslam tarihinde, bu alanda birçok filozof yetişmiştir. Kindi, 
Farabi, İbn Sina, Gazali ve İbn Rüşd bunlardan bazılarıdır. 
Felsefe, bu kişilerin elinde Müslüman coğrafyada pek çok 
insana hitap edebilmiştir.

	 Bu	 metinle	 ilgili	 olarak	 aşağıdakilerden	 hangisi	
söylenebilir?

A) İslam felsefesi özgün bir yapıya sahiptir.

B) İslam dünyası felsefeyle geç bir dönemde karşılaşmıştır.

C) İslam dünyasında felsefeye karşı farklı tepkiler gelmiştir.

D) İslam felsefecilerinin görüşleri batıda büyük ilgi görmüştür.

E) İslam felsefesine ait eserler günümüzde etkisini devam 
ettirmektedir.

12. Çocukluğumda okuldan arta kalan zamanı babamın terzi 
dükkânında ona yardım ederek geçirirdim. Her gün ikindi 
saatinde dükkânımızın önünden yaşlı birisi ellerinde kutu 
kutu kibritle geçerken bize yaklaşır ve gülümseyerek 
selam verirdi. Babama kim olduğunu sorduğumda ona 
‘kibritçi dede’ diyebileceğimi söyledi. Kibritçi dede işine ve 
insanlara saygı duyar, sattığı kibritleri kalitesine göre ayırır, 
müşterilerine de bunu güzelce izah ederdi. Kibritçi dede 
arada dükkânımıza girer ve bizimle biraz oturup sohbet 
ederdi. Babam bazen kibrit satın alır ve değerinden daha 
fazla para vermek istediğinde asla kabul etmezdi. Bu durum 
yıllarca böyle devam etti. Bir gün kibritçi dede alıştığımızın 
dışında bir vakitte dükkânımıza geldi. Sürekli gülümseyen 
yüzü bir başka gülüyordu o gün. Üzerinde Türk bayrağı 
rozetli bir kıyafet vardı. Ben ve babam çok şaşırmıştık. 
Soluk kıyafetlerle görmeye alıştığımız kibritçi dede çok şık 
görünüyordu. Kibritleri satarak biriktirdiği parayla hacca 
gidiyormuş. Hepimizin gözleri dolmuştu. Kibritçi dedeyle 
helalleştik ve onu uğurladıktan sonra babam bana dönerek 
şunları söyledi: “Kibritçi dedenin hacca gitme konusundaki 
verdiği mücadele büyük bir sabırdır. Sabır ise en güzel 
nefis terbiyesidir. O inancındaki samimiyeti sayesinde bunu 
başardı.”

	 Bu	 metinde	 altı	 çizili	 yerlerde	 sırasıyla	 aşağıdaki	
kavramlardan	hangilerine	değinilmiştir?

A) İhsan - Takva - Cihat - İhlas

B) İhlas - Cihat - İhsan - Salih Amel

C) Hidayet - Cihat - Salih Amel - İhlas

D) İhsan - Salih Amel - Cihat - İhlas

E) İhlas - Salih Amel - Takva - İhsan
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2020 TYT
13. Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed aracılığıyla tüm 

insanlara indirilmiş evrensel bir mesajdır. Kur’an’ın ihtiva 
ettiği anlamlar, derin ve çok yönlüdür. Tarih boyunca 
Müslümanlar onun anlaşılması ve yorumlanması için tefsir 
olarak isimlendirilen önemli bir faaliyet ortaya koymuşlardır. 
Bununla birlikte bu faaliyetin, gelişigüzel yapılmaması 
için de bazı kurallar belirlemişler ve tefsirin bunlara göre 
yapılmasını gerekli görmüşlerdir.

 Aşağıdakilerden	 hangisinin	 bu	 kurallar	 arasında	 yer	
aldığı	söylenemez?

A) Her ayeti diğerlerinden bağımsız bir şekilde yorumlamak

B) Hz. Muhammed’in açıklamalarına müracaat etmek

C) Kur’an’ın indiği dönemin şartlarını bilmek

D) Her türlü ön yargıdan ve taassuptan uzak durmak

E) Başta Arapça olmak üzere pek çok alana dair bilgi sahibi olmak

2018 TYT

14.   “... insanlar arasında hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı 
bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır. 
Kendilerine, ‘Allah’ın indirdiğine uyun!’ denildiği zaman, 
‘Hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız.’ 
derler. Şeytan, kendilerini cehennem azabına çağırıyor olsa 
da mı?” (Lokman, 31:20-21)

		 Bu	ayetlerde	kınanan	hususu	en	iyi	ifade	eden	kavram	
aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Kibir 

B) Taassup 

C) Riya 

D) Gıybet 

E) Haset

2019-AYT
15. Lise öğrencisi Safa, tesadüfen açtığı bir televizyon kanalında 

“İslam’da İmamet” konusunun tartışıldığını görür ve merakla 
programı izlemeye başlar. Programdaki konuşmacılardan 
biri, imameti bir inanç esası kabul ettiğini söyler. Ayrıca, Hz. 
Ali’nin, Hz. Muhammed’den sonra ilk imam (yönetici) olması 
gerektiğini, bunun ayet ve hadislerden de çıkarılabileceğini 
ve imametin Hz. Ali’nin soyundan gelenlerin hakkı olduğunu 
dile getirir.

	 Bu	 parçadaki	 konuşmacının	 bahsettiği	 mezhep	
aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Hanbelilik 

B) Maturidilik 

C) Eşarilik 

D) Şia 

E) Malikilik
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SORU NO CEVAP	ANAHTARI

1. D

2. E

3. B

4. E

5. C

6. B

7. E

8. B

9. C

10. D

11. A

12. D

13. A

14. B

15. D


