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1. • “Bir kötülüğün karşılığı onun gibi bir kötülüktür (ona denk bir cezadır). Ama kim affeder ve
arayı düzeltirse, onun mükâfatı Allah’a aittir…”
(Şura suresi, 40. ayet)
• “...Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah’ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz?”
(Nur suresi, 22. ayet)
Bu ayetlerde verilmek istenen ortak mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah temizlenenleri sever.

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
4. “Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyle
yükümlü kılmaz; lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz!
Unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma! Bizden
öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme!
Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç
kılma! Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle
muamele buyur! Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın; artık inkârcı topluluğa karşı bize yardım et!”
				
(Bakara suresi, 286. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

B) Adalet toplumsal yaşamın temelidir.

A) İnsan, Allah’ın affetmesine her zaman muhtaçtır.

C) Tövbe eden günah işlememiş gibidir.

B) İnsan, yapabileceği işlerin sorumluluğunu almalıdır.

D) Allah bağışlayıcıdır, bağışlayanı sever.

C) Sorumluluk, insanın özgürce yaptıklarının sonucudur.

E) Tövbe etmek için samimiyet önemlidir.

D) A
 llah’ın insana getirdiği teklifler onun gücü oaranındadır.
E) İnsan hayatını sürdürmede kendi kendine yetebilen
bir varlıktır.

2. “Nerede olursan ol, Allah’tan kork ve işlediğin kötülüğün
hemen ardından onu yok edecek bir iyilik yap.”
Bu hadiste verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Her insan kötülük yapabilir.
B) İslam dini kötülüğü hoş görmez.
C) Hatalar salih amellerle onarılmalıdır.
D) Tövbe etmek için yer önemli değildir.
E) Her insan iyilik yapmaya gayret etmelidir.

5. “De ki (Allah şöyle buyuruyor): Ey kendi aleyhlerine
olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah (dilerse) bütün günahları bağışlar; doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir”
				

(Zümer suresi, 53. ayet)

Bu ayette vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Allah dilerse bütün müşrikleri bağışlar.
3. İyilik etmek dini, ahlaki ve insani bir sorumluluktur. Bu
konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getiren kişi
toplumsal iyliklerin de artmasına vesile olur.
Aşağıda verilen iyiliklerden hangisi altı çizili ifade
kapsamında değerlendirilmez?
A) İhsan
B) Sevgi
C) Saygı
D) Dostluk
E) Dayanışma

B) Cennete yalnızca müslümanlar girecektir.
C) Günahta ısrar edenlerin tövbesi geçersiz olur.
D) Ümitsiz bir şekilde günahta ısrar edilmemelidir.
E) İman etmeyenlerin tövbeleri kabul edilmeyecektir.

Test
6
TÖVBE VE BAĞIŞLAMA - 2
6. “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel olan
davranışla sav; o zaman bir de göreceksin ki seninle
aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir
dost oluvermiş!.”
			
(Fussilet suresi, 34. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

9. “Günahından tevbe eden, onu hiç işlememiş gibidir.”
Aşağıdakilerden hangisi bu hadisin kişide oluşturmak istediği duygu ve düşüncelerden değildir?
A) İç huzuru sağlamak
B) İnsani ilişkileri düzeltmek

A) İyiliğin sonuçlarına

C) Vicdan azabını hafifletmek

B) İyilik yapmanın önemine

D) Olumlu düşünmeyi sağlamak

C) Kötülüğün önlenmesine

E) Allah’a olan bağlılığı güçlendirmek

D) Müslüman olmanın değerine
E) İyilik ile kötülüğün eşit olmadığına

7. Tövbe ve bağışlama huzur ve mutluluğun oluşmasına
vesile olur.
Aşağıdakilerden hangisi bu yargıya örnek verilemez?
A) Affetmek, hataların artarak devamına sebep olur.
B) T
 övbe eden insan, iç dünyasını Allah’a açmakla huzur bulur.
C) İnsanları bağışlayan kişi başkaları tarafından sevilir,
saygı görür.
D) T
 övbe eden insan Allah’a duyduğu sevgiyi, bağlılığı
ifade etmiş olur.
E) B
 ağışlayıcı olan kişi, içindeki olumsuz duygu ve düşüncelerden kurtulur.

8. “Tevrat’ta onlara şöyle yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş (karşılık ve cezadır).
Yaralar da kısastır (Her yaralama misli ile cezalandırılır). Kim bunu (kısası) bağışlarsa kendisi için o kefaret
olur…”
				
(Maide suresi, 45. ayet)

10. • “...Kim Allah’a inanır ve salih amel işlerse, Allah onun
kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akan, ebedî
kalacakları cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş budur.”
				
(Teğabun suresi, 9. ayet)
• “Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler
başka; Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir.
Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”
				
(Furkan suresi, 70. ayet)
Bu ayetlerden aşağıdki yargıların hangisine varılamaz?
A) Kötülüklerin yerine iyilikler yapılmalıdır.
B) İyilikler Allah tarafından ödülendirilecektir.
C) İyilk yapılarak giderilemeyecek kötülükler de vardır.
D) Günahın çokluğu kişiyi ümitsizliğe düşürmemelidir.
E) Bağışlanmak için ilk önce kötülükler terkedilmelidir.

11. “… İyilik o kimsenin yaptığıdır ki Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır.
(Allah’ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere,
yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir.
Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder…”
			
(Bakara suresi, 177. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılamaz?

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Suç varsa cezası olmalıdır.

A) İnfak etmeye

B) Cezada caydırıcılık esastır.
C) Ceza suçun sınırlarını aşmamalıdır.
D) Adil davranmak kamu vicdanını rahatlatır.
E) Bağışlamak, günahlardan kurtulmaya vesile olur.

B) İbadet etmeye
C) Merhametli olmaya
D) Zorluklara direnmeya
E) Ahde vefa göstermeye

