
Sayfa | 1 
 

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi 
 GÜZEL AHLAK 

 

1- Aşağıdakilerden hangisi dostluğu 

zedeler? 

a. Ziyaretleşme 

b. Hediyeleşme 

c. Çıkar sağlama 

d. Saygı duyma 

 

2- Dostlarımızla ilişkilerimizde 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a. Dostlarımızı arayıp hâl hatır sormalıyız 

b. Dostluğumuz çıkar sağlayıcı 

olmamalıdır 

c. Hoşgörülü olmalıyız 

d. Selâmı sadece tanıdıklarımıza 

vermeliyiz 

 

3- Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın 

sevgi ve rahmeti için söylenemez? 

a. Sadece kendine inanan insanlara rızık 

verir. 

b. Günah işlediğimizde tövbe edersek 

bağışlar 

c. Müminleri ahirette cennet nimeti ile 

ödüllendirir 

d. Allah’ın rahmeti sonsuzdur. 

 

4- Aşağıdakilerden hangisi dostluk ve 

kardeşliği yok etmez? 

a. Vefa   b. İftira 

c. Gıybet  d. Hile 

 

5- Aşağıdakilerden hangisi dostluk ve 

kardeşliği arttırmaz? 

a. Selâm verme 

b. Hediyeleşme 

c. Ağaç dikmek 

d. Ziyaretleşmek 

 

6- Sevgi ve saygımızı hangisine karşı 

göstermemeliyiz? 

a. Hayvanlara 

b. Büyüklerimize 

c. Bitki, ağaç ve tüm yeşilliklere 

d. Kötülüklere 

 

7- Dostluk ve kardeşlikte hangisi 

olmamalıdır? 

a. Yardımlaşma 

b. Dayanışma 

c. Kişisel çıkar 

d. Selâmlaşma 

 

8- Hangisi dinimizin bir prensibi 

değildir? 

a. Kolaylaştırma 

b. Müjdeleme 

c. Yardımlaşma 

d. Aldatma 
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9- Dostluk ve kardeşliği 

gerçekleştiremeyen toplumları hangi 

tehlike beklemektedir? 

a. Birlik ve beraberlik 

b. Yok olma çökme 

c. Yardımlaşma ve dayanışma 

d. Kalkınma 

 

10- Sema ile Fatma 3 gündür küs 

durmaktadır. Aralarında ne geçti 

bilmiyorum ama bir an önce bir şeyler 

yapmaları lazım. 

Aşağıdakilerden hangisini 

yapmasınlar? 

a. Birbirleriyle konuşmalılar 

b. Birbirlerinden karşılıklı özür dilemeliler 

c. Birbirlerine küçük hediyeler alabilirler 

d. Bu durum suçlu olanı ilgilendirir; suçsuz 

olanın bir şey yapmasına gerek yoktur. 

 

11- Aşağıdakilerden hangisini yaparsak 

arkadaşlarımız bizi sevmez? 

a. Onlarla selamlaşırsak 

b. Hediyeleşirsek 

c. Eşyalarımızı paylaşırsak 

d. Sürekli kendimizden söz edersek 

12- Aşağıdakilerden hangisini 

insanlarla ilişkilerimizde yapmamalıyız? 

a. İyilik yapana iyilik, kötülük yapana 

kötülük yapmak 

b. Karşılıklı saygı  

c. Karşılıklı sevgi 

d. Karşılıklı anlayış 

13- Peygamberimiz Hz. Muhammed’in 

(sav): “Küçüklerimize sevgi ve şefkat; 

büyüklerimize saygı göstermeyen bizden 

değildir.” demekle anlatmak istediği ne 

olabilir? 

a. Büyükleri huzur evlerine götürmemiz 

gerektiği 

b. Çocuklara acımamak gerektiği 

c. Büyüklere saygı göstermemek gerektiği 

d. Küçüklerimizi sevmemiz, büyüklere 

saygı göstermemiz gerektiği 

 

14- Aşağıdakilerden hangisi 

sevdiklerimize karşı sevgimizi gösteren 

bir davranış olamaz? 

a. Arkadaşlarımıza gülümsemek 

b. Sevdiklerimize yardım etmek 

c. Anne-babamızın sözlerini dinlemek 

d. Kardeşlerimizin kalbini kırmak  

 

15- Aşağıdaki davranışlardan 

hangisinisürekli yaparsak Allah bizi çok 

sever? 

a. Arkadaşlarımıza kötü lakap takmak 

b. Arkadaşlarımızla alay etmek 

c. Arkadaşımızın defterini karalamak 

d. Arkadaşlarımızla eşyalarımızı, 

yiyeceklerimizi veya içeceklerimizi 

paylaşmak 

 


