DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ
Sınıf: 6

“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan,
adaletle şahitlik eden kimseler olun…” Maide Suresi
8. ayetin mealine göre hangi davranış yasaklanmıştır?
A) Hırsızlık
C) Gıybet

2.

B) Yalancılık
D) Haset

A) Hüsn-ü zan
B) Kıskançlık

Aşağıdakilerden hangisi münafıklığın alameti
( belirtisi) değildir?
A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Gıybet hoş olmayan şekilde konuşmaktır
Gıybette arkadan konuşma vardır
Anlatılan şeyler o kişide bulunan özelliklerdir
Gıybet ve iftiranın birbirinden farkı yoktur.

4. “İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara
vermek için ölçüp tarttıklarında ise noksan yapan(ölçen)
hilekârlara yazıklar olsun!”(Mutaffifin,1-3).
Meali verilen Kur’an ayetinde hangi kötü davranışın
yasaklandığı anlaşılmaktadır?
A) Hırsızlık
C) Hile yapmak

B) Kıskançlık
D) Yalancılık

5. ”Kişinin her duyduğunu söylemesi, onun ………….. olması
için yeter.” (Hz. Muhammed)
Boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir ki cümle doğru
olarak tamamlansın?
A) Kibirli
C) Hırsız

B) Dürüst
D) Yalancı

6. “ Çamur at izi kalsın” sözü daha çok hangi kötü davranışla
ilgili olarak söylenen bir sözdür?
A) İftira
C) Dedikodu

B) Kötü Zan
D) Yalan

B) İftira
C) Su-i Zan

8. “Mümin erkekleri ve mümin kadınları, yapmadıkları bir
şeyler yüzünden incitenler, şüphesiz bir iftira ve
apaçık bir günah yüklenmişlerdir.(Ahzap,58). Kim kasıtlı
veya kasıtsız bir günah kazanır da sonra onu bir
suçsuzun üzerine atarsa, muhakkak ki, büyük bir iftira
ve apaçık bir günah yüklenmiş olur.(Nisa, 112). Buna göre
verilen ayet mealinden aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?

Başkalarının kusurunu araştırır.
Konuştuğunda yalan söyler
Söz verdiğinde tutmaz
Emanete ihanet eder.

3. Bir gün Peygamber Efendimiz etrafındaki sahabilere,
“Gıybet nedir biliyor musunuz?..” Onlar da: “Allah ve
Rasûlü daha iyi bilir” cevabını vermişler. Bunun üzerine
Peygamberimiz “Kardeşinden onun hoşuna gitmeyen
şekilde söz etmendir.” Onlardan biri: “Dediğim şeyler
kardeşimde varsa, gıybet etmiş olur muyum” deyince
Peygamberimiz: “Söylediğin şey onda varsa, onun
hakkında gıybet etmiş olursun, eğer onda yoksa
iftirada bulunmuş olursun” buyurdu.
Buna göre gıybetle ilgili olarak hangisine ulaşılamaz?

Yaprak Test 1

7. “Ey İman edenler Zannın çoğundan sakının. Şüphesiz ki
zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu
araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin”
( Hucurat,12 ) Meali verilen Kur’an ayetinde geçen zan
kelimesinden aşağıdaki hangi kötü davranışın yasaklandığı
anlaşılmaktadır?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1.

Ünite:5 İslam Dininin Sakınılmasını İstediği Bazı Davranışlar

A)
B)
C)
D)

İnsanları yapmadıkları şeylerle suçlamak iftiradır
Kıskançlık sebebiyle iftira atanlar çoktur.
İftira dinimizce açıkça yasaklanmıştır
İftira atmak büyük bir günahtır

9. Ben doğruyu söylüyorum diyerek kişilerin arkasından
hoşlanmayacağı bir şekilde konuşmak dinimizce
yasaklanmış ve günah sayılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yasağın adıdır?
E) Yalan söylemek
C) İftira etmek
10.
A)
B)
C)
D)

B) Dedikodu etmek
D) Başkalarını suçlamak

Aşağıdakilerden hangisi hırsızlık sayılmaz?
İnşaatta eksik malzeme kullanmak
Sınıfta dersin işlenişini engellemek
Kaçak elektrik kullanmak
Çok çalışıp çok kazanmak

11. Hz. Muhammed;” ………………………… tan kaçının. Çünkü
ateşin odunu yakıp yok ettiği gibi …………………………. da
iyi işleri yok eder, bitirir” aşağıdakilerden hangisi
boşluğa getirilmelidir?
A) İftira
C) Kıskançlık

B) Alay
D) Yalan

12. Onda varsa bende de olur. Biri yapabiliyorsa ben de
yapabilirim. Başka insanlara imrenmek, onlar gibi
başarılı olmayı istemeye ………………….. denir.
Aşağıdakilerden hangisi boşluğa getirilmelidir?
A) Haset
C) Alay

B) Gıpta
D) Ahlak

20. Hz. Muhammed,” Bizi aldatan bizden değildir”
buyurmuştur. Bu sözüyle o, hangi konuya değinmiştir?

13. “Birbirinize kin gütmeyiniz birbirinize haset etmeyiniz,
birbirinize sırt çevirmeyiniz; ey Allah’ın kulları,
kardeş olun. Bir müslümana, üç günden fazla kardeşi
ile dargın durması helal olmaz.”
Hz. Muhammed’in bu sözlerinden hangi sonuca
ulaşılamaz?

A) Yalancılık
C) Dedikodu

21. “Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde
böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş
övünüp duran kimseleri asla sevmez.” (Lokman,18)
Yüce Allah bu ayette hangi davranışı yasaklamıştır?

A) Kıskançlık yasaklanmıştır
B) Küskünlük helal değildir
C) Kardeşçe yaşamak gerekir
D) Kin gütmek, haset etmektir

A) Yalan söylemek
C) Hırsızlık yapmak

14.“Arkadan çekiştirmeyi, kaş göz işaretiyle eğlenmeyi
âdet edinen herkesin vay haline! “ ( Hümeze,1) Kur’an
ayetinin mealinde yasaklanan davranış hangisidir?
A) İftira
C) Alay etmek

16.“Peygamberimiz bir gün, "Kalbinde zerre miktar ………….
bulunan kimse cennete giremeyecektir" buyurmuştu.
Ashaptan Malik b. Mirare, "Kişi elbisesinin güzel
olmasını, ayakkabısının güzel olmasını sever" dedi.
Peygamberimiz de; "Allah güzeldir, güzelliği sever.
……….... ise hakkı kabul etmemek, insanları hor
görmektir" buyurdular."
Aşağıdakilerden hangisi boşluğa getirilmelidir?
A) İftira
C) Kıskançlık

B) Alay
D) Kibir

17. “Hani biz meleklere: Âdem’e secde edin, demiştik.
İblis hariç hepsi secde ettiler. O yüz çevirdi ve
büyüklük tasladı, böylece kâfirlerden oldu.” Bakara
Suresi,34. ayete göre şeytan büyüklük taslayarak hangi
kötü davranışı göstermiştir?
A) Yalan
C) Kibir

B) Dedikodu
D) Alay etme

18. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Gıybet etmek günah, dinlemek günah değildir.
B) Haset başkalarının iyi özelliklerini kendimizde de
istemektir.
C) Kibir başkalarını kendimizden üstün görmektir.
D) İnsanları aldatmak hile yapmak demektir.
19. “Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme...”
İsra Suresi 36. ayete göre hangi davranışın yanlışlığına
işaret edilmektedir?
A) Yalan
C) Kötü Zan

B) Dedikodu
D) Alay etme

A) Gıybet
C) Kötü zan
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B) Kötü Zan
D) Kıskançlık

B) İftira atmak
D) Büyüklenmek

22. Duygu, bir gün okula geç kalmıştı. Öğretmen öğrencilere
Duygu’nun nerde olduğunu sordu. Zerrin parmak
kaldırarak, “ kesin internete gitmiştir” dedi. Zerrin bu
sözüyle hangi yanlış davranışta bulunmuştur?

B) Hırsızlık
D) Kötü zan

15. Eda: Sanki niye hep Ali birinci oluyor?
Aysun: Sınavda kopya çekmiştir.
Salim: Çalışırsak biz de birinci oluruz.
Verilen konuşmalarda aşağıdaki davranışlardan hangisi
yoktur?
A) Kibir
C) Gıpta

B) Hile yapmak
D) Gıybet

B) Kıskançlık
D) Kibir

23. “Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, anababanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti.
Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa,
kendilerine "of!" bile deme; onları azarlama; ikisine de
güzel söz söyle. (İsra,23) Buna göre verilen ayet
mealinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Allah’a kulluk etmek gerektiği
B) Anne be baba ile güzel konuşmak gerektiği
C) Anneye babadan daha çok ilgi gerektiği
D) Yaşlılıklarında çok iyi davranmak gerektiği

24. “Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü
meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa
erenlerdir”.” Onlar, Allah'a ve ahiret gününe inanırlar;
iyiliği emreder, kötülükten menederler; hayırlı işlere
koşuşurlar. İşte bunlar iyi insanlardandır.”
Al-i İmran Suresi, 104 ve 114. ayetlere göre, aşağıdaki
davranışlardan hangisi doğru değildir?
A)
B)
C)
D)

İki arkadaşımız küstüğünde barıştırmak
Çevreye verilen zarar nedeniyle insanları uyarmak
Dedikodu yapan kişileri bilgilendirmek ve uyarmak
“Bana dokunmayan yılan bin yaşasın” sözüne göre
yaşamak.

I. Bir kişinin arkasından hoşlanmayacağı şekilde
konuşmak kötü zandır.
II. İftira, birisini haksız yere suçlamaktır.
III. Haset etmek demek, başkalarına imrenmek
demektir.
IV. Hile herhangi bir konuda birisini aldatmaya denir.
25. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A) I, III, IV
C) III ve IV

B) I ve III
D) II ve IV

