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ÖZET 

1. VAROLUŞUN VE HAYATIN ANLAMI 

❖ “Biz yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.” Enbiyâ suresi, 16. ayet. 

❖ ‟Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” Zâriyât suresi, 56. ayet. 

❖ ‟O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç 

sahibidir, çok bağışlayandır.” Mülk suresi, 2. ayet. 

❖ ‟...Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.” Nahl suresi, 93. ayet. 

2. AHİRET ALEMİ 

❖ Ölüm:  Dünyada yaşayan varlıkların ömürlerinin sona ermesidir. Her bir varlık için Hem Yüce 

Allah’ın (c.c.) takdiri hem de tüm canlılar için kaçınılmaz bir sondur. Aynı şekilde ölüm, dünya 

hayatının bir gerçeğidir. 

❖ ‟Her nefis ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam 

verilecektir...”  Âl-i İmrân suresi, 185. ayet. 

❖ Gayb: Bilinmeyen alem demektir.  

❖ ‟De ki: Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı 

da görünen âlemi de bilen Allah’a döndürüleceksiniz de o, size yapmakta olduklarınızı haber 

verecektir.”  Cuma suresi, 8. Ayet 

❖ ‟İnsan ölünce amel defteri kapanır. Ancak ardından şu üç şeyi bırakanlar hariç: Sadaka-i cariye, 

faydalı ilim ve kendisine dua eden salih bir evlat.” Hadis 

❖ Kabir ve Berzah : ölümle başlayıp tekrar dirilme zamanına kadar sürecek olan ara döneme denir. 

❖ Kıyamet: Dünyanın bağlı olduğu kozmik sistemde meydana gelecek değişim sonucunda, 

evrendeki düzenin altüst olması, dünya hayatının son bulması ve ölen tüm insanların yaptıklarının 

hesabını vermek üzere diriltilecekleri zamana kıyamet denir. 

❖ Ba’s: Kıyametten sonra İsrafil’in (a.s.), Allah’ın (c.c.) emriyle sûra ikinci kez üflemesiyle 

insanların Allah (c.c.) tarafından yeniden diriltilmeleri demektir. 

❖ ‟Sûra üflenir ve Allah’ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra 

ona bir daha üflenir, bir de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar” Zümer suresi, 68. ayet. 

❖ ‟Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki: Onun bilgisi ancak Rabb’imin 

katındadır…” A’râf suresi, 187. Ayet 

❖ Haşir / Haşr: bütün canlıların öbür dünyada yeniden diriltildikten sonra mahşer denilen yerde, 

dünyadaki yaptıklarının ve yapmadıklarının hesabını vermek üzere bir araya gelmeleri, 

getirilmeleri demektir. 
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❖ Mahşer: Kıyamet günü ikinci kez sûra üflendikten sonra bütün insanların diriltilerek 

mezarlarından kalkıp dünyada iken yaptıkları her şeyin hesabını vermek üzere toplanacakları 

yere mahşer denir. 

❖ ‟Şüphesiz senin Rabb’in onları diriltip bir araya getirecektir. Şüphesiz o, hüküm ve hikmet 

sahibidir, hakkıyla bilendir.” Hicr suresi, 25. Ayet 

❖ Hesap : Mahşer meydanında toplanan insanlar, burada, dünyada yaptıklarından ve 

yapmadıklarından hesaba çekileceklerdir. 

❖ ‟Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de gönderilen peygamberleri de mutlaka 

sorguya çekeceğiz.” A’râf suresi, 6. ayet. 

❖ ‟Kitap ortaya konur. Suçluları, kitabın içindekilerden korkuya kapılmış görürsün. ‘Eyvah bize!’ 

Bu nasıl bir kitaptır ki küçük, büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş!’ derler. 

Onlar, bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabb’in hiç kimseye zulmetmez.” Kehf / 

49  

❖ Cennet: Günahsız kişilerin, günahları affedilen ya da günahlarının cezasını cehennemde çekmiş 

olan müminlerin, içerisinde sonsuza dek kalacakları mutluluk yurdudur. 

❖ Cehennem: İnanılması gereken şeylere inanmayan ya da inandığı halde inanmayanların 

hayatını sürdüren ve günahı affedilmeyen insanların ahiret aleminde cezalandırılacakları yerdir. 

❖ “İman edip salih ameller işleyenler ise cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.” Bakara 

suresi, 82. ayet. 

❖ ‟(Resulüm!) İnkâr edenlere de ki: Yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürüleceksiniz. 

Orası kalınacak ne kötü bir yerdir!” Âl-i İmrân suresi 12. ayet. 
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3. AHIRETE UĞURLAMA 

❖ Helallik: Ölen kişinin cenaze namazı kılınmadan önce cemaatten helallik istenir. 

❖ Ölen kişiler için yapılan davranışlar: 

▪ Ölen kişinin vefatını, onu tanıyanlara duyurmak için salâ okumak 

▪ Ölen kişinin borçlarını ödeyip vasiyetini yerine getirmek 

▪ Cenaze namazından sonra cemaatten helallik almak 

▪ Cenaze geçerken ayağa kalkmak 

▪ Ölenin tabutunu kısa bir süre de olsa taşımak 

▪ Defin tamamlanana kadar cenaze merasiminden ayrılmamak 

▪ Mümkün olursa mezara toprak atmak 

▪ Cenaze sahipleri için taziyede bulunup yemek yapmak 

▪ Ölen yakınlarımız için mezar taşı yaptırmak 

▪ Ölen kişi için Kur’an okumak ve dua etmek 

▪ Ölenin ardından onun adına hayır yapmak   

❖ Vasiyet: Bir kimsenin, malını veya malından yararlanma hakkını ölümünden sonra bir kişiye veya 

bir hayır kurumuna bağışlaması veya bağışlanmasını istemesi. 

❖ Teçhiz: Ölen kişi için yıkama, kefenleme gibi işlerin tamamlanıp cenazenin defin için hazır hâle 

getirilmesine denir. 

❖ Tekfin: İnsana saygının ve değer vermenin bir ifadesi olarak ölen bir kişinin baştan ayağa beyaz 

bez ile usulüne göre sarılması, kefenlenmesi demektir. 

❖ Ölen Müslüman’ı yıkamak, kefenlemek, onun namazını kılıp dua etmek ve bir kabre defnetmek 

Müslümanlar için farz-ı kifâyedir. 

❖ Farz-ı Kifaye: Bir grup Müslüman, cenaze namazını kılarsa diğer Müslümanlardan bu 

sorumluluk kalkar. 

❖ Cenaze Namazı: Cenaze namazı, dua niteliğindedir. Müslümanlar, güzelce abdest alır ve kıbleye 

dönerek imamla birlikte cenaze namazını kılarlar. 

 

❖ Taziye:  Ölen kişinin yakınlarına başsağlığı ve sabır dilemek, onları teselli edici sözler söylemek, 

ölünün yakınlarının üzüntüsünü paylaşmak ve hafifletmeye çalışmaktır. 
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❖ ‟Bir mümin, musibete uğrayan (cenazesi olan) din kardeşine taziyede bulunursa Allah, kıyamet 

gününde ona keramet elbiselerinden giydirir.” Hadis 

❖ Kuran Okumak: Müslümanlar, ölen yakınlarını defnettikten sonra onun mezarı başında veya 

belirli günlerde Kur’an okurlar. Bu uygulamalar, Müslümanların, ölümün bir hayat gerçeği 

olduğunu kavramasına katkı sağlar. 

❖ Dua Etmek: Ölen kimselerin günahlarının bağışlanması içi dua edilir. 

❖ ‟(Ölmüş) Kardeşiniz için Yüce Allah’tan mağfiret isteyiniz ve kendisine sükûnet vermesini 

dileyiniz...” Hadis 

❖ Sadaka-i cariye:  kişinin; cami, Kur'an kursu, yol, köprü, aşevi, hastane, okul gibi insanların 

yararlanacağı eserler yaptırmasına denir. 

 

4. KUR’AN’DAN MESAJLAR: BAKARA SURESI 153-157. AYETLER 

❖ ‟Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak 

sabredenlerle beraberdir.” (Bakara suresi, 153. ayet.) 

❖ ‟Allah yolunda öldürülenlere ‛ölüler’ demeyin. Bilakis onlar diridirler, lâkin siz anlayamazsınız.” 

(Bakara suresi, 154. ayet.) 

❖ ‟Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. 

Sabredenleri müjdele.” (Bakara suresi, 155. ayet.) 

❖ ‟O sabredenler, kendilerine bir bela geldiği zaman ‛Biz Allah’ın kullarıyız ve biz ona döneceğiz.’ 

derler..” (Bakara suresi, 156. ayet.) 
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11. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi

1

Dünya ve Ahiret - 1

1.  “Sizi boş yere yarattığımızı ve hakikaten huzurumuza 
getirilmeyeceğinizi mi sandınız?”     
 (Mü’minun suresi, 115. ayet)

Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?

A)  İnsanın nasıl yaratıldığı
B)  İnsanı yaratanın Allah olduğu
C)  Zan ile hareket edilmemesi gerektiği
D)  İnsanın yaptıklarından sorumlu tutulacağı
E)  İnsanın anlamlı bir hayat sürmesi gerektiği

2.   • “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye 
yarattım.” 

(Zariyat suresi, 56. ayet)
•  “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak 

için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, 
çok bağışlayandır.” 

(Mülk suresi, 2. ayet)

Bu ayetlerde vurgulanan ortak husus aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A)  İnsanın belli bir amaçla yaratıldığı 
B)  Dünyanın bir imtihan yeri olarak var edildiği
C)  İnsanların salih amelde yarışması gerektiği
D)  Allah’ın, kullarına karşı çok merhametli olduğu
E)  Cinlerin Allah’a kul olma sorumluluğunun olduğu

3.  “Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündü-
zün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak 
şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökyüzün-
den indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, 
yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve 
gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevir-
mesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır.” 

(Bakara suresi, 164. ayet)

Bu ayette kâinattaki olaylara dikkat çekilmesinin 
amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A)  Yaratılış hakkında düşünülmesini sağlama 
B)  Çevre kirliliği hakkında farkındalık oluşturma
C)  Doğadaki düzenin bir yaratıcıya işaret ettiğini gösterme
D)  Doğanın insana lütfedilmiş bir nimet olduğu bilinci 

oluşturma
E)  Var olan düzenden hareketle insanda bir amaca yö-

nelme duygusu oluşturması

4.  “…Dünya ile benim misalim, bir ağacın altında gölgelenip 
sonra terk edip giden yolcunun misali gibidir.” 

Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste verilen mesajlar-
dan biridir?

A)  Dünya değersizdir.
B)  Dünya imtihan yeridir.
C)  İnsanın asıl yurdu ahirettir.
D)  Dünya kötülüklerle doludur.
E)  Dünyayı kazanmak için çalışmak gerekir.

5.  İnsanın var olma amacıyla ilgili soru aşağıdakilerden 
hangisidir?

A)  Niçin yaratıldım?
B)  Ne zaman öleceğim?
C)  Nerede yaşamalıyım?
D)  Hangi mesleği yapmalıyım? 
E)  Sağlığımı nasıl korumalıyım?

6.  Bir tek şeye inanıyorum: İnsan ruhu ölümsüzdür ve yok 
edilemezdir. Öte yakada hiçbir şey olmayabilir, bunun 
hiçbir önemi yok. Ölüm dediğimiz şey ölüm değil. Bir ye-
niden doğuş. Bir tırtıl koza olur. Sanırım ölümden sonra 
hayat var, insanın cesaretini kıran da bu. Kendimizi fiş-
ten çekilmiş bir telefon kablosu olarak görmek çok daha 
kolay olurdu. O zaman istediğiniz gibi yaşayabilirdiniz. 
Tanrı’nın hiçbir önemi olmazdı.

(Andrei Tarkovski)

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

A)  Ölüm yalnızca bir geçiş kapısıdır.
B)  İnsan amaçsız yaratılmış olamaz.
C)  Ahiretin varlığı insana sorumluluk bilinci aşılar.
D)  İnsan ruhu onun yok olmasını engelleyen bir niteliğe 

sahiptir.
E)  Tanrının varlığıyla insan davranışları arasında bir iliş-

ki kurulamaz.
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Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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11. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Dünya ve Ahiret - 1

1

7.  “Karun, Musa’nın kavminden idi ve, onlara karşı azgınlık et-
mişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarlarını güç-
lü-kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona şöyle demişti: 
Şımarma! Bil ki Allah şımarıkları sevmez. Allah’ın sana ver-
diğinden (O’nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste; 
ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği 
gibi, sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu 
arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları sevmez.”

(Kasas suresi, 76 ve 77. ayetler)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde verilmek iste-
nen mesajlardan biri değildir?

A)  İyiliğin karşılığı iyilik yapmaktır. 
B)  Ahireti kazanmak için dünya işleri terk edilmelidir. 
C)  Zenginlik insanı kibir hastalığına sürükleyebilir. 
D)  Dünya ve ahiret hakkında dengeli bir tavır geliştiril-

melidir.
E)  Servetin tek elde toplanıp paylaşılmaması toplumsal 

sorunlara sebep olur.

8.  Aşağıdakilerden hangisi varlığının amacını kavramış 
bir kişiden beklenmez? 

A)  Görgülü olmak 
B)  Emanete riayet etmek
C)  Dünyaya aşırı bağlanmak
D)  Başkalarına yardımda bulunmak 
E)  İyilikte yardımlaşmak, kötülüğe karşı koymak

9.  “Bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür. Üstelik 
iyice yolunu şaşırmıştır.” 

(İsrâ suresi, 72. ayet)

Ayetteki “körlük” ile kastedilen aşağıdakilerden han-
gisidir?

A)  Kararsızlık
B)  Görgüsüzlük 
C)  Görevlerini bilmemek
D)  Hakikate duyarsız olmak
E)  Görme duyusunu yitirmek

10.  “Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan 
O’dur. Rahmânın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göre-
mezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor 
musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak; (kusur 
arayan) göz aradığını bulamadan bitkin olarak sana dö-
necektir.”

(Mülk suresi, 3 ve 4. ayetler)

Bu ayetlerde evrendeki mükemmel düzen ve ahengin 
vurgulanmasının asıl amacı aşağıdakilerden hangisi 
olabilir?

A)  Estetik düşünceyi geliştirmek
B)  Mutlak yaratıcıya dikkat çekmek
C)  Astronomi bilimine zemin oluşturmak
D)  Evrenin bir başlangıcı olduğunu göstermek
E)  Uzayın sonsuzluğunun verdiği kaygıyı gidermek

11.  İslam’a göre ölüm gerçeği ile ilgili aşağıda yargılar-
dan hangisi yanlıştır?  

A)  Ahiret hayatını insanın gündemine sokar.
B)  Bencilce duyguların azalmasına yardımcı olur.
C)  Davranışların gözden geçirilmesine vesile olur.
D)  İnsanın kötülüklerden uzak durmasına yardımcı olur.
E)  Yokluk duygusu oluşturarak kişinin psikolojisini olum-

suz etkiler.

12.   • “...Allah, onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi kendile-
rine zulmediyorlar.” 

(Al-i İmran suresi, 117. ayet)
• “Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle 

işledikleriniz yüzündendir...” 
(Şura suresi, 30. ayet)

Bu ayetlerde vurgulanan ortak husus aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A)  Allah’ın, kullarının iyiliğini istediği 
B)  İnsanın kendisine de zulmedebildiği
C)  İnsanın, eylemlerinden sorumlu olduğu
D)  İnsanın, davranışlarının karşılığını gördüğü
E)  İnsanın dünyada sınavdan geçmekte olduğu
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11. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi

2

Dünya ve Ahiret - 2

1.  Aşağıdaki ayetlerden hangisi ölümden sonra dirilme-
nin olacağına örnek verilemez? 

A)  “Allah, diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. 
Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de (mezarla-
rınızdan) işte böyle çıkarılacaksınız.” 

(Rum suresi, 19. ayet)

B)  “Allah o su ile size; ekin, zeytin, hurma ağaçları, 
üzümler ve her türlü meyvelerden bitirir. Elbette bun-
da düşünen bir kavim için bir ibret vardır.” 

(Nahl suresi, 11. ayet)

C)  “...Yeryüzünü de ölü, kupkuru görürsün. Biz, onun 
üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır 
ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler bitirir.” 

(Hac suresi, 5. ayet) 

D)  “Şüphesiz Allah, taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendiren-
dir. Ölüden diriyi çıkarır. Diriden de ölüyü çıkarandır. 
İşte budur Allah! Peki (O’ndan) nasıl çevriliyorsunuz?”

(En’am suresi, 95. ayet)

E)  “Allah, rüzgârları gönderendir. Onlar da bulutları ha-
reket ettirir. Biz de bulutları ölü bir toprağa sürer ve 
onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte 
ölümden sonra diriliş de böyledir.”

(Fatır suresi, 9. ayet)

2.  İslam dinine göre ahiret inancıyla ilgili aşağıdaki yar-
gılardan hangisi yanlıştır?

A)  İnananları sorumluluktan kurtarır.
B)  Ölümün kaçınılmazlığını hatırlatır.
C)  İnsanı bilinçli davranmaya yönlendirir.
D)  Yapılanların karşılıksız kalmayacağını bildirir. 

E)  Dünyanın geçici olduğu bilincini güçlendirir.

3.  Müslüman toplumlarda ahirete inanmanın gösterge-
lerinden biri de kamu hizmeti gören yapılar kurmaktır. 
Karşılığını öbür dünyada alma esasına dayalı bu faaliyet-
ler sonucu cami, yol, okul, hamam, aşevi, köprü gibi sos-
yal içerikli hizmetler veren tesisler meydana getirilmiştir.

İslam kültüründe bu hizmetler için kullanılan genel 
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vakıf  B) Dernek C) Ocaklık 
D) Mera E) Külliye

4.  “Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine 
ikram etsin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse 
komşusuna ikramda bulunsun. Allah’a ve ahiret gününe 
iman eden kimse ya hayır söylesin veya sussun.”  

Bu hadiste 

I. Müminin zengin olması gerektiği

II. Mümin olanın bazı davranışları yapmaması gerektiği

III. Allah’a ve ahirete inanan insana yakışan davranışlar 
olduğu

hususlarından hangileri vurgulanmıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III. 
D) II ve III. E) I, II ve III.

5.  “Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır 
ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.”

(Enbiya suresi, 35. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisine varılamaz?

A)  Ölümün kaçınılmaz olduğuna 
B)  İnsanın ecelinin değişebileceğine
C)  İnsan hayatının bir imtihan olduğuna
D)  Bütün canlıların hayatının sona ereceğine

E)  Ölümden sonra dirilişin olacağına

6.  “Biz, senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. 
Şimdi sen ölürsen onlar ebedî mi kalacaklar?” 

(Enbiya suresi, 34. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz? 

A)  Ölümü yaratan Allah’tır.
B)  Bütün insanlar ölümlüdür.
C)  Dünya hayatının bir sonu vardır.
D)  İnsanın ebedi olmadığına tarih şahittir.

E)  Her peygamber, kavminden önce vefat etmiştir.

7
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11. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

2

Dünya ve Ahiret - 2

7.  “Ölüyü (mezara kadar) üç şey takip eder: Ailesi, malı ve 
ameli. Ailesi ve malı geri döner ameli kendisiyle kalır.” 

Bu hadisin mesajı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Ameller niyetlere göredir. 
B)  Kişi ölünce ailesiyle bağı kalmaz.
C)  İnsan yaptıklarıyla ahirete göç eder.
D)  Kişinin kazandığı yalnızca dünya içindir.
E)  Kişi, edindiği mülkten hesaba çekilmeyecektir.

8.  Mevlit hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A)  Okuyan kişilere mevlithan denir. 
B)  Yunus Emre’nin Divan’ından alınmıştır.
C)  Bölümleri arasında Kur’an-ı Kerim de okunur.
D)  Okutmak dini bir zorunluluk değil, kültürel bir uygu-

lamadır.
E)  Sözlükte doğum, doğum zamanı, doğum yeri anlam-

larına gelir.

9.  Cenaze namazı, ölen için dua yerine geçen bir ibadettir. 
Kılınışı diğer namazlardan farklıdır.

Buna göre cenaze namazında aşağıdaki rükunlardan 
hangisi yoktur?

A) Abdest B) Kıyam C) Kıraat
D) Secde  E) Tekbir

10.  Aşağıdakilerden hangisi bir Müslümanın ölümünden 
sonra yapılması gerekenlerden biri değildir?

A)  Helalleşmek 
B)  Ailesine taziyede bulunmak
C)  Cenaze namazına katılmak
D)  Güzel hatıralarını paylaşmak
E)  Ahiretteki durumu hakkında yargıda bulunmak 

11.  Aşağıdakilerden hangisi taziyede söylenecek temen-
ni cümlelerinden biri değildir?

A)  Geçmiş olsun.
B)  Başınız sağ olsun.
C)  Allah rahmet eylesin.
D)  Allah’tan geldik ve O’na döneceğiz. 
E)  Allah geride kalanlara uzun ömür versin.

12.  “Sûr’a üflenir ve Allah’ın dilediği kimseler dışında gökler-
deki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha 
üflenir, bir de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar.”

(Zümer suresi,  68. ayet)

Bu ayette altı çizili durumda gerçekleşecek olaya ve-
rilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Haşr B) Diriliş C) Mizan

D) Ahiret E) Mahşer

8
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11. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi

3

1.  Mevlidin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ölüm B) Kardeşlik C) Sabır
D) Ahiret E) Hz. Muhammed 

2.  “Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki 
hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. (Yapılan iş) 
bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirip ortaya 
koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.” 

(Enbiya suresi, 47. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A)  Kimseye haksızlık yapılmayacaktır.
B)  Herkese eşit muamele yapılacaktır.
C)  Küçük hatalar görmezden gelinecektir. 
D)  Hiç kimse yargılamadan istisna tutulmayacaktır.
E)  İnsan bütün davranışlarından hesaba çekilecektir. 

3.  “O ki hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için 
ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağış-
layıcıdır.” 

(Mülk suresi, 2. ayet)

Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A)  Ölümün hakikat olduğu
B)  Hayatın amacının ne olduğu
C)  Allah’ın mutlak yaratıcı olduğu
D)  Hayatın ne kadar değerli olduğu
E)  Her insanın imtihanının farklı olduğu

4.  “Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine 
katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, 
insanoğlu (yapıp) gönderdiklerini ve (yapamayıp) geride 
bıraktıklarını bir bir anlar.” 

(İnfitar suresi, 1- 5. ayetler)

Bu ayette ahiret yaşamının hangi evresinden söz 
edilmektedir?

A) Kıyamet B) Diriliş  C) Mahşer
D) Cennet E) Cehennem  

5.  “Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği 
vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz, ona şah damarından 
daha yakınız. Üstelik biri insanın sağ tarafında, biri sol 
tarafında oturmuş iki alıcı melek de (onun yaptıklarını) 
alıp kaydetmektedir. İnsan hiçbir söz söylemez ki onun 
yanında (yaptıklarını) gözetleyen (ve kaydeden) hazır bir 
melek bulunmasın.” 

(Kaf suresi, 16-18. ayetler)

Bu ayetlerde söz konusu edilen melekler aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A)  İsrafil ve Mikail
B)  Münker –  Nekir
C)  Cebrail ve Azrail
D)  Mikail ve Cebrail
E)  Kiramen Kâtibin 

6.  “İnsanlar sana kıyametin zamanını soruyorlar. De ki: 
Onun bilgisi Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de zamanı 
yakındır.” 

(Ahzab suresi, 63. ayet)

Bu ayette kıyametle ilgili; 

I. mutlaka gerçekleşeceği,

II. hakkında soru sorulmaması gerektiği,

III. ne zaman olacağı bilgisine insanın ulaşamayacağı

mesajlarından hangileri verilmektedir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III.
D) II ve III. E) I, II ve III.

Dünya ve Ahiret - 3

9
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11. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

3

Dünya ve Ahiret - 3

7.  “Allah, gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak 
herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. 
Onlara zulmedilmez.” 

(Casiye suresi, 22. ayet)

Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisine işaret 
edilmektedir? 

A) Merhamet B) Adalet  C) Cömertlik
D) Sorumluluk E) Fedakârlık

8.  “Sizi boşuna yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi 
mi sandınız?” 

(Mü’minun suresi, 115. ayet)

Bu ayetteki uyarıyı önemseyen kişiden aşağıdakiler-
den hangisi beklenmez?

A)  Hayatın anlamını araştırması
B)  Yaratıcının isteklerini öğrenmesi
C)  Hayatını bu dünya ile sınırlaması
D)  Toplumsal huzur için çabalaması
E)  Kötü alışkanlıklardan uzak durması

9.  “Bilin ki dünya hayatı bir oyun, eğlence, bir süs, aranız-
da övünme ve daha çok mal ve evlat edinme isteğinden 
ibarettir...” 

(Hadid suresi, 20. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A)  Dünya hayatının güzelliği
B)  Mal ve evlat edinmenin gerekliliği
C)  Dünya hayatına aldanmamak gerektiği 
D)  Mal ve evladın insanı dünyaya bağladığı
E)  Dünya nimetlerinin hiçbir faydasının olmadığı

10.  “Dünya, ahiretin tarlasıdır” ilkesini özümseyen bir insan-
dan aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez?

A)  Haram yemekten sakınmak
B)  Haksızlıklardan uzak durmak
C)  Sorumluluk bilinciyle hareket etmek
D)  Dünya hayatının gereklerinden uzak durmak
E)  Hayatını güzelleştirecek davranışlar sergilemek

11.  “Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü 
kendisine, açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkara-
cağız. ‘Oku kitabını! Bugün hesap sorucu olarak sana 
nefsin yeter’ denilecektir.” 

(İsra suresi, 13 ve 14. ayetler)

Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisine 
ulaşılamaz? 

A)  Allah her şeyden haberdardır.
B)  Ahiret yaşamı sonsuz olacaktır.
C)  İyi-kötü her eylem yazılmaktadır.
D)  İnsan, ahirette yaptıklarıyla baş başa kalacaktır. 
E)  İnsanın ahirette sorumlu tutulacağı şey yaptıkları ola-

caktır.

12.  “Diriliş ile birlikte ahirette insanların toplanacakları yere” 
verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mizan B) Ba’s  C) Cennet
D) Sırat E) Mahşer 
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1. HZ. MUHAMMED’IN ŞAHSIYETİ / İNSANİ YÖNÜ 

❖ Beşer: İnsan olmak demektir. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insani yönüne beşerî özellikleri denir. 

❖ ‟De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana İlahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor...” 

Fussilet suresi, 6. ayet. 

 

❖ ‟Onlar (bir de) şöyle dediler: Bu ne biçim peygamber; (bizler gibi) yemek yiyor, çarşılarda 

dolaşıyor! Ona bir melek indirilmeli, kendisiyle birlikte o da uyarıcı olmalıydı! Yahut kendisine 

bir hazine verilmeli veya içinden yiyip (meşakkatsizce geçimini sağlayacağı) bir bahçesi 

olmalıydı...”  Furkân suresi, 7-8. ayetler. 

❖ ‟De ki: Ben size, Allah’ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Ben gaybı da bilemem. Size 

ben bir meleğim de demiyorum. Ben, sadece bana bildirilen vahye uyuyorum...” En’âm suresi, 

50. ayet. 

❖ Üsve-i hasene: Peygamberimiz (s.a.v.), inancı, inancı uğrunda verdiği mücadelesi, ibadetleri, 

yaşayışı, insan ilişkileri, güzel ahlakıyla bizim için en güzel örnektir. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) 

bu özelliği Kur’ân’da üsve-i hasene (en güzel örnek) kavramıyla ifade edilir. 

 

 

 

11. SINIF 2.ÜNİTE: KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 
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2. HZ. MUHAMMED’IN PEYGAMBERLIK YÖNÜ 

❖ ‟De ki: Ben, yalnızca sizin gibi bir beşerim. (Şu var ki) bana ilahınızın sadece bir İlah olduğu 

vahyolunuyor…” Kehf suresi, 110. ayet. 

❖ Hatemü’nnebiyyin / Hatemu’l Enbiya : Hz. Muhammed’in (s.a.v.) son peygamber olmasıdır. 

❖ Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resûlü ve 

peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.”  Ahzâb suresi, 40. ayet. 

❖ Hz. Muhammed tüm insanlara gönderilmiştir. 

❖ ‟Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu 

bilmezler.” Sebe suresi, 28. ayet. 

❖ Tebliğ: Peygamberlerin, vahiy yoluyla Allah’tan (c.c.) gelen ilahi hükümlerin hiçbirini 

gizlemeden, eksiltmeden ve herhangi bir ilavede bulunmadan aynen insanlara bildirmeleridir. 

 

❖ İlk Vahiy: 610 yılı, Ramazan ayının Kadir Gecesi’nde, Mekke yakınlarındaki Hira Mağarası’nda 

Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Allah (c.c) tarafından ilk vahiy gönderilmiştir. Böylece Hz. Muhammed 

(s.a.v.), Allah’ın (c.c.) elçisi olarak seçilmiş ve peygamber olmuştur.  

❖ Gizli Davet: Hz Muhammed’in ilk gelen ayetlerden sonra üç yıl boyunca davetini gizli bir 

şekilde yürütmüştür. 

❖ Açık Davet: Gizli davetten sonra peygamberin davetini açık devam ettirmesine denir. 

❖ ‟Ey Peygamber! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği 

peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah, 

kâfirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir.” Mâide suresi, 67. Ayet 

❖ Hz Muhammed’in davetten vazgeçirmek isteyenlere amcası üzerinden cevabı: ‟Ey amca! Allah'a 

yemin olsun ki bu davamı terk etmem karşılığında Güneş’i sağ elime, Ay’ı da sol elime verseler 

Allah, dinini güçlendirinceye veya bu yolda canımı verinceye kadar asla davamdan 

vazgeçmeyeceğim.” Hadis 
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❖ Tebyin: beyan etmek, açıklamak, izah etmek, gerçeği ortaya koymak anlamına gelir. Hz. 

Peygamber (s.a.v.) için kullanıldığında bu kavram, Peygamberimizin (s.a.v.) Kur’an’ı ve İslam’ın 

ilkelerini açıklama görevini ifade eder. 

❖ ‟... İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da Kur’an’ı 

indirdik.” Nahl suresi, 44. ayet. 

❖ ‟Biz her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara (Allah’ın emirlerini) iyice 

açıklasın. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm 

ve hikmet sahibidir.” İbrahim / 4 

❖ Bakara suresinin 238. ayetinde, ‟Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a gönülden boyun 

eğerek namaza durun.” buyrulmuştur. Bu ayette yer alan ‟orta namaz” ifadesinin hangi namaz 

olduğunu Hz. Muhammed (s.a.v.) açıklamıştır. Bu konuyla ilgili olarak ‟Orta namaz, ikindi 

namazıdır.” buyurmuştur. 

❖ Temsil: Örnek olmak, nasıl yapılacağını örnekleme yoluyla göstermek demektir. Hz. 

Peygamber’in (s.a.v.) inanç, ibadet, ahlak başta olmak üzere her hususta Müslümanlar için en 

güzel örnek olmasıdır. 

 

❖ ‟Andolsun, Allah’ın Resülü’nde sizin için Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok 

zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.” Ahzâb suresi, 21. ayet. 

❖ ‟Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.” Kalem suresi, 4. Ayet 

❖ Teşri:  Kanun koymak, hüküm koymak anlamına gelir. İslam’a göre Hz. Peygamber’in (s.a.v.), 

Müslümanların uyması gereken hususlarla ilgili dinî hüküm koyma yetkisi vardır. 

❖ ‟Azı dişi olan her yırtıcı hayvanın ve pençesiyle avlanan her kuşun yenilmesi yasaktır.” Hadis 

.Buna göre ehlî eşeğin; kedi, köpek, kurt, aslan, kaplan; doğan, şahin, kartal gibi hayvanların eti 

Müslümanlara haramdır. 

3. HZ. MUHAMMED’E BAĞLILIK VE İTAAT 

❖ İtaat:  sözlükte boyun eğmek, yumuşak davranmak, söz dinlemek, alınan emre göre hareket 

etmek, birinin isteğine, emir ve yasağına isteyerek uymak anlamlarına gelir. Dinî bir terim olarak 

ise Allah (c.c.) ve Peygamber’in (s.a.v.) emir ve yasaklarına isteyerek uymak, yapılmasından 

dolayı sevap elde edilen herhangi bir ameli yapmaktır. 

❖ ‟Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin. İşlerinizi boşa çıkarmayın.” 

Muhammed suresi, 33. ayet. 
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❖ ‟Kim peygambere itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse (bilsin ki) biz seni onlara 

bekçi göndermedik.” Nisâ suresi, 80. ayet. 

❖ Sünnet: Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sözleri, fiilleri ve takrirleri yani sahabilerinin söylediği sözleri, 

yaptığı davranışları onaylamasıdır. 

❖ Hadis: Daha çok peygamberimizin sözlerini ifade etmek için kullanılmaktadır.  

❖ Sünnet üçe ayrılır. Buna göre 

▪ Kavli Sünnet:  Peygamberimizin (s.a.v.) söylediği sözlere, yaptığı açıklamalara ve verdiği 

öğütlere denir. / Hadis 

▪ Fiilî sünnet: Hz. Peygamber’in (s.a.v.) farz ve vacibin dışında yaptığı davranışları ifade eder.  

▪ Takrirî sünnet:  Hz. Peygamber’in (s.a.v.), sahabilerin yaptığı davranışları ya da söylediği 

sözleri reddetmeyip onaylaması demektir. 

❖ Kütüb-ü Tis’a:  İslam tarihinin ilk dönemlerinden itibaren Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hadislerini 

içeren eserler yazılmaya başlanmıştır. Bunlardan 9 tanesine Kütüb-ü Tis’a denir. 

1. Muhammed b. İsmail Buhârî (öl. 870): el-Câmiu’s-Sahih 

2. Müslim b. Haccac el-Kuşeyrî (öl. 875): el-Câmiu’s-Sahih 

3. İbn-i Mâce Muhammed b. Yezid (öl. 887): es-Sünen 

4. Ebu Davud, Süleyman b. Eş’as (öl. 889) : es-Sünen 

5. Muhammed b. İsa et-Tirmizî (öl. 892): es-Sünen 

6. Ahmed b. Şuayb en-Nesâî (öl. 915): es-Sünen 

7. Mâlik b. Enes (öl. 795): el-Muvatta 

8. Ahmed b. Hanbel (öl. 855): el-Müsned 

9. Abdullah b. Abdurrahman b. Fazl Dârimî (öl. 868): es-Sünen 

 

❖ Kütüb-ü  Sitte: Yukarıda yer alan hadis kitaplarından ilk altısına verilen isimdir. 6 Kitap 

demektir.   

❖ Ehl-i Beyt: Peygamber Efendimizin (s.a.v.) ev halkı, aile fertleri demektir. Peygamberimizin 

(s.a.v.) eşleri, çocukları ve torunları kastedilmektedir. Bunlardan da özellikle Hz. Peygamber’in 

(s.a.v.) kızı Hz. Fâtıma (r.a.), damadı Hz. Ali (r.a.) ve torunları Hasan (r.a.) ile Hüseyin (r.a.) ehl-

i beytin mensupları olarak değerlendirilmektedir. 

4. KUR’AN’DAN MESAJLAR: AHZÂB SURESI 25, 45 VE 46. AYETLER 

❖ Ahzâb suresi, 25. ayet: ‟Allah inkâr edenleri, hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri 

çevirdi. Allah, savaşta müminlere kâfi geldi. Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.” 

❖ Ahzâb suresi, 45-46. ayetler: ‟Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; 

Allah’ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.” 
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11. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
Kur’an’a göre Hz. Muhammed - 1

1.  “İçinizden Allah’ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağ-
layanlar, Allah’ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki, 
Resulullah’ta güzel bir örneklik vardır.” 

(Ahzâb suresi, 21. ayet)

Bu ayette sözü edilen “Rasulullah’ın örnekliği” aşağıda-
ki hususların hangisini kapsamaz?

A)  Aile hayatı
B)  Vahiy alma 
C)  İbadet etme
D)  Sabırlı olma
E)  Çalışma hayatı

2.  Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Hz. Peygamberin 
beşeri yönü vurgulanmaktadır? 

A)  “Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.” 
(Kalem suresi, 50. ayet)

B)  “(O’nun bildirdikleri) vahiyden başkası değildir.”
(Necm suresi, 4. ayet)

C)  “Muhakkak ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler.” 
(Zümer suresi, 30. ayet)

D)  “Ey peygamber! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et…” 
(Mâide suresi, 67. ayet)

E)   “Muhammed… Allah’ın resulü ve peygamberlerin so-
nuncusudur.” 

(Ahzâb suresi, 40. ayet)

3.  Hz. Muhammed (sav.), hepimiz gibi bazen üzülmüş ba-
zen sevinmiştir. Herkes gibi evlenmiş ve yuva kurmuştur. 
Karşılaştığı zorluklarla mücadele etmiştir. 

Bu parçada Hz. Peygamberle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi vurgulanmaktadır?

A)  Kararlılığı 
B)  İnsan oluşu 
C)  Peygamberliği 
D)  Ailesinin olması
E)  Zorluklara karşı tavrı

4.  “Dediler ki: ‘Bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda 
pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de, onunla bera-
ber bir uyarıcı olsaydı ya! Yahut kendisine bir hazine veril-
seydi veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya!’ …” 

 (Furkân suresi, 7 ve 8. ayetler)

Bu ayette inanmayanların peygamberlerle ilgili yap-
tıkları temel itiraz aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Yiyip içmeleri
B)  Ticaret yapmaları
C)  Geçimleri için çalışmaları
D)  Kendileri gibi birer insan olmaları
E)  Melek yardımcılarının olmaması

5.  “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana 
ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor…” 

(Fussilet suresi, 6. ayet)

Bu ayette Hz. Muhammed’le (sav.) ilgili vurgulanan 
husus aşağıdakilerden hangisidir?

A)  İnsanları uyarması
B)  Vahyi tebliğ etmesi
C)  Güzel ahlaklı olması
D)  İnsanlardan biri olması
E)  Diğer insanlardan farkı

6.  “Ey peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uya-
rıcı; Allah’ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve 
aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.” 

(Ahzâb suresi, 45 ve 46. ayetler)

Bu ayetlerde Hz. Peygamberin hangi yönü vurgulan-
maktadır?

A)  Akıllılığı
B)  Beşeriliği
C)  Güvenilirliği
D)  Günahsızlığı
E)  Peygamberliği

4

15



Kur’an’a göre Hz. Muhammed - 1

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

M
E

B
  2

01
8 

- 
20

19
   

● 
  Ö

lç
m

e,
 D

eğ
er

le
nd

irm
e 

ve
 S

ın
av

 H
iz

m
et

le
ri 

G
en

el
 M

üd
ür

lü
ğü

11. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

4

7.  Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamberin bir beşer olduğunu, 
onun insanüstü bir varlık olarak görülmemesi gerektiğini, 
ancak onun sıradan bir insan da olmadığını, vahiy aldığını 
ve insanlar için güzel bir örnek olduğunu bizlere ifade eder.

Bu parçanın anlamca en yakın olduğu ayet aşağıda-
kilerden hangisidir?

A)  “Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.” 
(Kalem suresi, 50. ayet)

B)  “(O’nun bildirdikleri) vahiyden başkası değildir.” 
(Necm suresi, 4. ayet)

C)  “Ey peygamber! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et…”
(Mâide suresi, 67. ayet)

D)  “Muhammed… Allah’ın resulü ve peygamberlerin so-
nuncusudur.” 

(Ahzâb suresi, 40. ayet) 

E)  “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat 
bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor…” 

(Fussilet suresi, 6. ayet)

8.  Allah, peygamberleri akıllı ve zeki insanlar arasından 
seçmiştir.

Burada peygamberlere ait aşağıdaki sıfatların hangi-
sinden söz edilmektedir?

A) Doğruluk B) Resul C) Fetanet
D) İsmet E) Emanet

9.  Aşağıdaki ayetlerden hangisi Hz. Muhammed’in 
(sav.) peygamberliğini vurgulamaktadır? 

A)  “De ki: Ben yalnızca sizin gibi bir beşerim…” 
(Kehf suresi, 110. ayet) 

B)  “Ey peygamber! Allah’a karşı gelmekten sakın…” 
(Ahzâb suresi, 1. ayet)

C)  “Muhakkak ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler.” 
(Zümer suresi, 30. ayet)

D)  “Muhammed… Allah’ın resülü ve peygamberlerin so-
nuncusudur.” 

(Ahzâb suresi, 40. ayet)
E)  “De ki: Ben size, Allah’ın hazineleri benim yanımdadır 

demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size bir meleğim 
de demiyorum…” 

(En’âm suresi, 50. ayet) 

10.  Peygamberler, insanlar arasından seçilmişlerdir. Bunun 
sebebi yeryüzünde yaşayanların insanlar olmasıdır.
Bu yargının anlamca en yakın olduğu ayet aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A)  “Ey peygamber! Allah’a karşı gelmekten sakın…” 
(Ahzâb suresi, 1. ayet)

B)  “Muhammed… Allah’ın resulü ve peygamberlerin so-
nuncusudur.” 

(Ahzâb suresi, 40. ayet)
C)  “Ancak Rabb’inden bir rahmet olarak böyle yapma-

dık. Çünkü O’nun sana olan lütfu büyüktür.” 
(İsrâ suresi, 87. ayet)

D)  “De ki: Eğer yeryüzünde, (insanlar yerine) yerleşip 
dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir 
melek peygamber indirirdik.” 

(İsrâ suresi, 95. ayet)
E)  “De ki: Ben size, Allah’ın hazineleri benim yanımdadır 

demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size bir meleğim 
de demiyorum…” 

(En’âm suresi, 50. ayet) 

11.  Peygamber olarak seçilmiş insanların bir takım sıfatları 
vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu sıfatlar arasında yer almaz?

A) Doğruluk B) Fıtrat C) Fetanet 

 D) Emanet E)  İsmet

12.  “Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de 
şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda gezerlerdi…”

(Furkân suresi, 20. ayet)

Bu ayette peygamberlerin hangi özelliği vurgulan-
maktadır?

A)  Vahiy almaları
B)  Akıllı ve zeki olmaları 
C)  Günaha bulaşmamaları
D)  İnsanlar arasından seçilmeleri 
E)  Geçimlerini sağlamak için çalışmaları

16



http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/

M
E

B
  2

01
8 

- 
20

19
   

● 
  Ö

lç
m

e,
 D

eğ
er

le
nd

irm
e 

ve
 S

ın
av

 H
iz

m
et

le
ri 

G
en

el
 M

üd
ür

lü
ğü

11. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
Kur’an’a göre Hz. Muhammed - 2

1.  “Battığı sırada yıldıza andolsun ki bu arkadaşınız ne sa-
pıtmış ne de eğri yola gitmiştir. Kişisel arzularına göre 
de konuşmamaktadır. O, kendisine indirilmiş vahiyden 
başka bir şey değildir. Onu, çok güçlü, üstün niteliklerle 
donatılmış biri (Cebrail) öğretti. O, ufkun en yüce nokta-
sındayken asıl şekliyle göründü.”

(Necm suresi, 1-5. ayetler)

Bu ayetlerde Hz. Muhammed’le (sav) ilgili vurgula-
nan husus aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Peygamber olduğu
B)  Cebrail ile karşılaştığı
C)  İstikamet üzere olduğu
D)  İnsanlara vahyi aktardığı
E)  Diğer insanlar gibi olduğu

2.  “Allah, ‘Benden başka tanrı olmadığı hususunda insan-
ları uyarın ve bana saygıda kusur etmeyin’ hükmünü bil-
dirmeleri için kullarından dilediğine, emri uyarınca vahyi 
taşıyan melekler indirir.” 

(Nahl suresi, 2. ayet)

Bu ayette altı çizili ifade aşağıdaki kavramların hangi-
si ile ilişkilendirilebilir?

A) Şirk  B) Gayb  C) Ahlak
D) Tebliğ  E) İbadet

3.  “Daha önce gelip geçen, Allah’ın vahyini insanlara ulaş-
tıran, O’ndan çekinen, Allah’tan başka hiçbir kimseden 
çekinmeyen peygamberler hakkında da Allah’ın kanunu 
böyledir. Hesap sorucu olarak Allah kâfidir.” 

(Ahzab suresi, 39. ayet)
Bu ayet peygamberlerin;
I. ismet,
II. fetanet,
III. tebliğ,
IV. cesaret

gibi özelliklerinden hangileri ile ilişkilidir?

A) Yalnız II.  B) Yalnız IV.  C) I. ve II.
D) I ve III.  E) III ve IV.

4.  “De ki: ‘Ben, yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki 
bana, ilâhınızın, sadece tek bir ilâh olduğu vahyolunu-
yor.’ Artık her kim rabbine kavuşmayı bekliyorsa dünya 
ve ahirete yararlı iş yapsın ve rabbine ibadette hiçbir şeyi 
ortak koşmasın.” 

(Kehf suresi, 110. ayet)

Bu ayette söz edilen Hz. Muhammed’in (sav.) vahiy 
alması ile onun;

I. güzel ahlakı,
II. peygamberliği,
III. ahirete olan inancı,

gibi vasıflarından hangileri vurgulanmaktadır?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.  C) I ve III.
D) II. ve III.  E) I, II ve III.

5.  Hz. Muhammed’le (sav.) ilgili aşağıdaki hususlardan 
hangisi onun peygamberlik yönüyle doğrudan ilgili 
değildir?

A)  Yetimleri koruyup kollaması
B)  Mekke’den Medine’ye hicret etmesi
C)  İnsanları cehennem konusunda uyarması
D)  Medinelilerle Akabe görüşmelerini yapması
E)  Safa tepesinde Mekkelilere açık tebliğde bulunması

6.   • “Muhammed… Allah’ın elçisidir ve peygamberlerin so-
nuncusudur…”

(Ahzab suresi, 40. ayet)
• “Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et! 

Eğer bunu yapmazsan O’nun mesajını iletmemiş olur-
sun. Allah seni insanlardan koruyacaktır.…”

(Maide suresi, 67. ayet)
Bu ayetlerden,

 I. Peygamberler tebliğe önce ailelerinden başlamalıdırlar.
 II. Hz. Peygamberden sonra vahiy gelmeyecektir.
 III. Hz. Peygamber, gelen vahyi olduğu gibi insanlara ak-

tarmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.  C) I ve II.
D) I ve III.  E) II ve III.

5
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11. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

5

7.  Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Hz. Peygamberin 
farklı bir yönü vurgulanmaktadır?

A)  “Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse, artık sana dü-
şen açık bir tebliğden ibarettir.”

(Nahl suresi, 82. ayet)
B)  “Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah si-

zin açıkladığınızı da, gizlediğinizi de bilir.”
(Maide suresi, 99. ayet)

C)  “Ant olsun ki Resulullah sizin için, Allah’a ve ahiret 
gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikreden-
ler için güzel bir örnektir.”

(Ahzâb suresi, 21. ayet)
D)  “Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. 

Eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamberlik 
görevini yerine getirmemiş olursun…”

(Maide suresi, 67. ayet)
E)  “Eğer siz yalanlarsanız bilin ki, sizden önce geçen 

birtakım ümmetler de yalanlamışlardı. Peygambere 
düşen apaçık tebliğden başka bir şey değildir.”

(Ankebut suresi, 18. ayet)

8.  “Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılınız.” 

Bu hadis Hz. Muhammed’in (sav) peygamberlik gö-
revlerinden hangisine örnek oluşturur?

A)  Önder olmak 
B)  Uyarıcı olmak
C)  Açıklayıcı olmak 
D)  Müjdeleyici olmak
E)  Tebliğde bulunmak

9.  Hz. Muhammed (sav) Allah’tan aldığı öğütleri, emir ve yasak-
ları kendi hayatında uygulayarak bütün Müslümanlara örnek 
olmuştur. O, Kur’an’ın öngördüğü insanın bütün özelliklerini 
şahsında toplamış ve adeta yaşayan bir Kur’an olmuştur.

Buna göre aşağıdaki hadislerden hangisi Hz. 
Muhammed’in (sav.) örnekliğinin farklı bir yönüyle 
ilgilidir?

A)  “Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın.”
B)  “Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır.”
C)  “Her can taşıyan varlığa yapılan iyilikte sevap vardır.”
D)  “… Gücünle, güçsüz birine yardım etmen sadakadır…”
E)  “Güçsüzün, incindiği ve hakkını alamadığı bir toplum 

yücelemez.”

10.   • “Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın ayetlerini 
okuyan, onları arındıran, onlara kitap ve hikmeti öğre-
ten bir peygamber göndermekle Allah, müminlere bü-
yük bir lütufta bulunmuştur. Hâlbuki daha önce onlar, 
apaçık bir sapkınlık içinde bulunuyorlardı.” 

(Âl-i İmrân suresi, 164. ayet)
• “Kendilerine kurtuluş rehberi (vahiy) geldiğinde insanların 

inanmalarını, ancak ‘Allah, peygamber olarak bir beşe-
ri mi gönderdi?’ şeklindeki itirazları engellemiştir. De ki: 
Yeryüzünde yerleşip dolaşan melekler bulunsaydı elbette 
onlara da peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik.”

(İsrâ suresi, 94-95. ayetler)

Bu ayetlerde vurgulanan ortak husus aşağıdakiler-
den hangisidir?

A)  İnsanlara hakikatin vahiy aracılığıyla geldiği
B)  İnsanlara ancak insan bir peygamberin geldiği
C)  İnsanların vahiy sayesinde doğru yolu buldukları
D)  Peygamber gönderilmesinin, Allah’ın bir yardımı olduğu
E)  Ebedi azaptan kurtuluşunun ilahi rehberlik sayesinde 

olduğu

11.  “Senden önce de ancak kendilerine vahiy indirdiğimiz 
kişileri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsa-
nız bilgi sahibi olanlara sorun. O peygamberleri apaçık 
delillerle ve kutsal metinlerle gönderdik. İnsanlara indir-
diklerimizi kendilerine açıklaman için ve (ola ki üzerinde) 
düşünürler diye sana da uyarıcı kitabı indirdik.”

(Nahl suresi, 43 ve 44. ayetler)

Bu ayetlerden aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

A)  Kendilerine kitap verilen peygamberler vardır.
B)  Allah, insanlara peygamberler aracılığı ile yol gösterir.
C)  Kur’an’da her peygamber hakkında bilgi verilmemiştir.
D)  Peygamberlikle ilgili bilgilere sahip olan insanlar vardır.
E)  Gönderilen vahiyler, insanın aklı ile kavrayabileceği 

niteliktedir.
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11. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
Kur’an’a göre Hz. Muhammed - 3

1.  Allah’ın fethedilen beldeler halkından alıp resulüne ver-
diği mallar, Allah’a, peygambere, yakınlara, yetimlere, 
yoksullara ve yolda kalmışlara aittir; (servet) içinizden 
sadece zenginler arasında dönüp dolaşan bir şey olma-
sın diye böyle hükmedilmiştir. O mallardan, Peygamber 
size ne vermişse onu alın ve size neyi yasaklamışsa on-
dan kaçının. Allah’a karşı saygısızlık etmekten sakının. 
Kuşkusuz Allah cezalandırmada çok çetindir. 

(Haşr suresi, 7. ayet)

Aşağıdaki ayetlerin hangisi bu ayetteki altı çizili ifa-
deyle ilişkilidir?

A)  ”Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et.” 
(Maide suresi, 67. ayet)

B)  “Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak 
ile gönderdik. ...” 

(Fatır suresi, 24. ayet)
C)  “Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber 

gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir.”
(Tevbe suresi, 128. ayet)

D)  “Kendilerine peygamber gönderilenlere mutlaka sora-
cağız. Peygamberlere de elbette soracağız.” 

(A’raf suresi, 6. ayet)
E)  “Biz her bir peygamberi Allah’ın izniyle ancak kendisi-

ne itaat edilmesi için gönderdik…” 
(Nisa suresi, 64. ayet)

2.  Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirlerinin adı aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Sünnet B) Hadis C) Ayet
D) Sahih E) Sünen

3.  Hadis ve sünnet kavramlarıyla ilgili aşağıdaki yargı-
lardan hangisi doğrudur?

A) Hadis ile sünnet aynı anlama gelir.
B) Hadis kavramı sünneti de içine alır. 
C) Sünnet İslam hukukunun ilk kaynağıdır.
D) Sünnet kavramı hadisten daha kapsamlıdır.
E) Hadis kıssalarla, sünnet ise peygamberin sözleriyle 

ilgilidir.

4.  Yüce Allah, Hz. Muhammed’i peygamber olarak seçtikten 
sonra ona birtakım görevler vermiştir. Bu görevlerden ba-
zıları Ahzâb suresinde sayılmıştır: “Ey peygamber! Seni 
tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah’a çağırıcı ve etrafını 
aydınlatan bir ışık olarak gönderdik.” 

(Ahzâb suresi, 45-46. ayetler)

Aşağıdaki ayetlerde geçen görevlerden hangisine bu 
ayetlerde değinilmemiştir?

A) “Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar!”  
(Müddessir suresi, 1 ve 2. ayetler)

B) “Ve seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” 
(Enbiya suresi, 107. ayet)

C) “Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. ” 
(Nahl suresi 125. ayet)

D) “Biz seni başka değil, ancak müjdeleyici ve uyarıcı 
olarak bütün insanlara gönderdik…” 

(Sebe’ suresi 28. ayet)
E) “İşte böylece, siz insanlara şahit olasınız, peygamber 

de size şahit olsun diye sizi vasat (örnek) bir ümmet 
yaptık. ...” 

(Bakara suresi, 143. ayet)

5.  Hadis ilminde “Sahabelerin yaptıkları davranışları, söy-
ledikleri sözleri Hz. Peygamberin uygun bulup onaylama-
sına” verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sahih hadis B) Kutsî hadis C) Kavlî sünnet
D) Fiilî sünnet E) Takrirî sünnet

6.  Hz. Peygamberin sünneti kavlî, fiilî ve takrirî olmak üzere 
üçe ayrılmıştır.
Buna göre,
Resulullah, bazı emirlerini yerine getirmesi için ashabından 
birini görevli olarak yolladığı zaman, “Müjdeleyin, nefret et-
tirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın!” buyururdu rivayeti;

 I.  fiilî,
 II.  kavlî,
 III. takrirî

sünnetten hangilerinin kapsamına girer?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III.
D) I ve II. E) II ve III.

6
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11. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

6

7.  Peygamberlerle ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi 
hadis ve sünnetin önemini doğrudan vurgulamaz?

A) Açıklama görevlerinin olması
B) İnsanlar arasından seçilmeleri
C) İnananlara birer örnek olmaları
D) Dinî ilkelerin ilk uygulayıcısı olmaları
E) Örnek alınmalarının bir gereklilik olması

8.  Bir gün namaz vakti girdiğinde sahabeden biri abdest al-
mak için su aramış fakat bulamamıştı. Bunun üzerine na-
mazını teyemmüm yaparak kılmıştı. Daha sonra namaz 
vakti çıkmadan su bulmuş fakat namazını tekrar kılmaya 
gerek görmemişti. Bu durumu Hz. Peygambere anlatıp 
görüşünü sormuş, o da “namazın tamamdır.” demiştir.

Bu durum;

 I.  fiilî,
 II.  kavlî,
 III. takrirî

sünnetten hangilerine örnek gösterilebilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III.
D) I ve II E) II ve III.

9.  Hz. Peygamberin, “Ben namazı nasıl kılıyorsam; siz de 
öyle kılın.” buyurması ve namazın kılınışını göstermesi;

 I.  fiilî
 II.  kavlî
 III. takrirî

sünnetten hangilerinin kapsamına girer?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III.
D) I ve II. E) II ve III.

10.  Ahzab suresi 33. ayette Hz. Peygamberin ailesiyle ilgili 
şöyle buyuruluyor:  “… Ey Peygamberin ev halkı! Allah 
sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yap-
mak istiyor.” Bu ayette “ev halkı” diye çevrilen ifade Hz. 
Peygamberin başta çocukları ve torunları olmak üzere 
birinci dereceden yakınlarından oluşan aile üyeleri için 
kullanılmıştır.

Buna göre Hz. Peygamberin ailesi için kullanılan kav-
ram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ehli ilm  B) Ehli keyf  C) Ehli beyt
D) Ehli hadis E) Ehli takva

11.  Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Hz. Peygamberin 
farklı bir yönü vurgulanmaktadır?

A)  “Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse, artık sana dü-
şen açık bir tebliğden ibarettir.”

(Nahl suresi, 82. ayet)
B)  “Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah si-

zin açıkladığınızı da, gizlediğinizi de bilir.”
(Maide suresi, 99. ayet)

C)  “Ant olsun ki Resulullah sizin için, Allah’a ve ahiret 
gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler 
için güzel bir örnektir.”

(Ahzâb suresi, 21. ayet)
D)  “Ey Peygamber! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et. 

Eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamberlik gö-
revini yerine getirmemiş olursun…”

(Maide suresi, 67. ayet)
E)  “Eğer siz yalanlarsanız bilin ki sizden önce geçen 

birtakım ümmetler de yalanlamışlardı. Peygambere 
düşen apaçık tebliğden başka bir şey değildir.”

(Ankebut suresi, 18. ayet)

12.  Hadis kitaplarının en bilinen altı tanesine verilen ad 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kütüb-i sitte B) Kütüb-i tis’a  C) Kütüb-i erbaa
D) Kelime-i tevhid  E) Kelime-i şehadet
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ÖZET  

1. İSLAM’IN AYDINLIK YOLU: HİDAYET 

❖ Hidayet: Sözlükte; yol göstermek, doğru yola iletmek, gerçeğe ulaştırmak, doğru yola gitmek, 

doğru yolu bulmak, hak ve doğru olanı benimsemek gibi anlamlara gelir.   

❖ Hidayet kavramının hem insanla hem de Allah’la (c.c.) ilgili olan yönü vardır.  

❖ Bu kavram, insanla ilgili olan yönü ön plana çıkarıldığında ‟insanın hidayete ermesi, hidayete 

ulaşması” gibi anlamlara gelir.  

❖ Allah ile ilgisi düşünüldüğünde ise hidayet kavramı, ‟Allah’ın (c.c.) insana hidayet vermesi, ona 

hidayet etmesi” anlamını ifade etmektedir. 

❖ Hadi: ‟İnsanlara doğru yolu gösteren, rehberlik eden, onların zihinlerini ve gönüllerini 

aydınlatarak hayır ve mutluluk veren.” anlamına gelir. Allah’ın sıfatlarındandır. 

❖ İslam dinine göre tek Hâdî, yani insanın hidayete erişmesini sağlayan tek varlık Allah’tır (c.c.). 

Allah’ın insanların doğru yola girmesi için peygamber ve vahiy göndermesi insan için şartları 

uygun kılmasıdır. 

❖ Dalalet; ‟doğru yoldan sapma, sapkınlık, şaşırma, haktan yüz çevirip batıla yönelme, ilahî 

buyruklara aykırı davranma” demektir. 

❖ İnsanın, hidayete ermesi, doğru yolu bulması için öncelikle hidayet yoluna tabi olmayı istemesi 

gerekir. Allah (c.c.), hidayeti isteyene verir. İstemeyenleri; kâfirleri, fasıkları, zalimleri hidayete 

erdirmez. 

❖ ‟Kim hidayet yolunu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur; kim de doğruluktan 

saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkâr başkasının günah yükünü üstlenmez. Biz, bir 

peygamber göndermedikçe (kimseye) azap edecek değiliz.” (İsrâ suresi, 15. ayet.) 

❖ ‟Elif lâm mîm. O kitap (Kur’an); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (sakınanlar ve arınmak 

isteyenler) için bir yol göstericidir.” Bakara suresi, 1-2. ayetler. 

2. ALLAH’I GÖRÜYORMUŞÇASINA YAŞAMAK: İHSAN 

❖ İhsan: Arapça kökenli bir kavramdır. Sözlükte; bir şeyi iyi ve güzel yapmak, iyi, güzel ve faydalı 

fiil işlemek, iyilik etmek, lütuf ve ikramda bulunmak gibi anlamlara gelir.  İhsan sahibi kişilere 

‟muhsin” denilmektedir.  

❖ ‟İhsan, Allah’ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü sen onu görmesen de o seni 

görmektedir.” Hadis 

❖ İhsan: 

▪ İbadetlerini en güzel şekilde yapmaktır. 

▪ Kimse görmediğinde bile kötülük yapmamaktır. 

11. SINIF 3.ÜNİTE: KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 
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▪ İşini, en güzel şekilde yapmaktır. 

▪ Her zaman iyiliği ve iyi olmayı tercih etmektir. 

▪ Komşu ve akrabaya iyilik etmektir. 

▪ Anne babaya saygılı ve itaatkâr olmaktır. 

▪ Allah’ı (c.c.) görüyor gibi yaşamaktır. 

❖ ‟…Kim ihsan derecesine yükselerek özünü Allah’a teslim ederse onun mükâfatı Rabb’inin 

katındadır. Artık onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.” Bakara suresi, 112. ayet. 

3. ALLAH İÇIN SAMIMIYET: İHLAS 

❖ İhlas: sözlükte; samimiyet, içtenlik, kalbî ve karşılıksız sevgi, samimi bağlılık, doğruluk, 

temizlik, saflık, gösterişsizlik anlamlarına gelir.  İhlas; insanın bütün davranışlarında, sözlerinde, 

inançlarında ve ibadetlerinde yalnızca Allah’ın (c.c.) rızasını gözetmesine denir.  

❖ Riya: sözlükte; gösteriş, ikiyüzlülük, sahtekârlık, özü sözü bir olmamak anlamlarına gelir. Dinî 

bir terim olarak ise Allah (c.c.) rızası için yapılması gereken ibadetleri ve güzel davranışları, 

insanlara gösteriş için yapıp kendini ve ibadetini beğendirme isteği, ibadetleri Allah’tan (c.c.) 

başkasına sunma demektir. 

❖ ‟(Ey Muhammed!) Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyle ise sen de dini Allah’a 

has kılarak ona kulluk et.” Zümer suresi, 2. ayet. 

❖ ‟De ki: Rabb’im adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çevirin ve dini yalnız 

Allah’a has kılarak ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi (yine ona) döneceksiniz.” A’râf suresi, 

29. ayet. 

❖ ‟(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.” Fatiha 5. Ayet 

❖ ‟Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) 

gösteriş yapanlardır; hayra da mâni olurlar.” Mâûn suresi, 4-7. ayetler. 

❖ ‟Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı hâlde insanlara gösteriş olsun diye 

malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa 

çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli 

yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir 

şey elde edemezler. Allah kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez.” (Bakara suresi, 264. ayet.) 

❖ ‟Ey Muhammed! De ki: Şüphesiz benim namazım da diğer ibadetlerim de yaşamam da ölümüm 

de âlemlerin Rabb’i Allah içindir.” En’âm suresi,162. ayet. 

❖ ‟Allah, ancak samimiyetle sadece kendisi için ve rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder.” 

Hadis 

❖ ‟Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.” Hadis 
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4. ALLAH’IN EMIR VE YASAKLARINA RIAYET: TAKVA 

❖ Takva:  sözlükte; korumak, korunmak, sakınmak, saygı göstermek, dindar olmak, itaat etmek, 

korkmak, çekinmek anlamlarına gelir. İslami bir kavram olarak ise takva; Allah’ı (c.c.) 

görüyormuşçasına bir bilinç içerisinde farzları, vacipleri hakkıyla yerine getirmek; Allah’ın 

(c.c.) hoşnutluğunu kazanmak amacıyla nafileleri çokça yapmak; sünnete uymak demektir., 

❖ Takva; iman, ibadet, ihlas, ihsan, itaat, ahlak, güzel davranış vb. bütün güzellikleri ve hayırlı 

şeyleri kapsar. 

❖ Müttaki: Takva sahibi kişiler müttaki olarak nitelendirilirler.   

❖ ‟Nerede olursan ol, Allah’a karşı sorumluluğunun bilincinde (takva sahibi) ol! Kötülüğün 

peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlaka uygun biçimde davran!” Hadis 

❖ ‟Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi 

kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, ondan en 

çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır”  Hucurât suresi, 13. ayet. 

❖ ‟Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır; fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Sizi 

hidayete erdirdiğinden dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız diye o, bu hayvanları böylece sizin 

istifadenize verdi. (Ey Muhammed!) Güzel davrananları müjdele!”  Hac suresi, 37. ayet. 

❖ ‟…İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve 

düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah’a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah’ın cezası çok 

şiddetlidir.”  Mâide suresi, 2. ayet. 

❖ ‟Takva sahiplerine vadolunan cennetin özelliği (şudur): Onun içinden ırmaklar akar. Yemişleri 

ve gölgesi süreklidir. İşte bu, (kötülüklerden) sakınanların (mutlu) sonudur. Kâfirlerin sonu ise 

ateştir.” Ra’d suresi, 35. ayet. 

❖ ‟Rabb’inizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan 

cennete koşun! O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini 

yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. Yine onlar ki bir 

kötülük yaptıklarında, ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah’ı hatırlayıp günahlarından dolayı 

hemen tövbe istiğfar ederler. Zaten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki! Bir de onlar, 

işledikleri kötülüklerde, bile bile ısrar etmezler.” Âl-i İmrân suresi, 133-135. ayetler. 

5. DOSDOĞRU YOL: SIRAT-I MUSTAKIM 

❖ Sırat-ı müstakim:  iki kelimeden oluşan bir kavramdır. Bunlardan birincisi olan sırat; yol, ana 

yol, apaçık yol anlamlarına gelir. Müstakim ise dengeli ve dosdoğru yol, hak yol demektir. 

Buradaki ‟dosdoğru yol” ifadesiyle söz konusu yolun, hedefe ulaştıran en kısa yol olması 

kastedilmektedir 
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❖ Sırat-ı müstakim; Allah’ın (c.c.), peygamberleri ve kitapları aracılığıyla gösterdiği dosdoğru 

yoldur. Sırat-ı müstakim, son din olan İslam’ın bizlere çizdiği istikamet ve yaşam tarzıdır. Kur’an-

ı Kerim’in, sınırlarını belirlediği çerçevedir. Her türlü aşırılıktan uzak, mutedil yoldur. 

❖ ‟(Ey Muhammed!) Sen şüphesiz peygamberlerdensin. Doğru yol üzerindesin.” Yâsin suresi, 3-4. 

ayetler. 

❖ ‟Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen, dosdoğru yoldasın.” Zuhruf suresi, 43. ayet. 

❖ ‟(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, 

kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.” 

Fâtiha suresi, 5-7. ayetler. 

❖ Bir de kendilerine ilim verilenler, onun (Kur’an’ın) hakikaten Rabb’in tarafından gelmiş bir 

gerçek olduğunu bilsinler de ona inansınlar, bu sayede kalpleri huzur ve tatmine kavuşsun. 

Şüphesiz ki Allah, iman edenleri kesinlikle dosdoğru bir yola yöneltir.” Hac suresi, 54. ayet. 

❖ Sırat-ı müstakim üzere olmak; 

▪ dosdoğru yol üzere yaşamaktır. 

▪ haktan, hukuktan, adaletten ayrılmamaktır. 

▪ imanlı ve ahlaklı bir hayat yaşamaktır. 

▪ Kur’an’ın ortaya koyduğu ilkelere uymaktır. 

▪ Allah’ın (c.c.) bildirdiği yola uymaktır. 

▪ şirkten, küfürden, kötülüklerden uzak olmaktır. 

▪ sadece Allah’a (c.c.) kulluk etmektir. 

▪ Peygamberimizin (s.a.v.) yolundan gitmektir. 

❖ ‟Ey âdemoğulları! Ben size, şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. 

Bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur, diye sizden söz almadım mı?” Yâsin suresi, 60-61. 

ayetler. 

6. ALLAH YOLUNDA MÜCAHEDE: CİHAT 

❖ Cihat: Sözlükte; güç ve gayret sarf etmek, bir işi başarmak için elinden gelen bütün imkânları 

kullanmak, söz ve fiille bütün kuvvetini harcayarak çalışmak, yorulmak, aşırı gayret etmek 

demektir.  

❖ İslami bir terim olarak ise cihat, farklı anlam genişliklerini içermektedir. 

▪ Düşmanlara karşı ülkeyi savunmak amacıyla silahlı mücadele vermek 

▪ İyiliğin yerleşmesi ve kötülüğün ortadan kalkması için maddi ve manevi tüm imkânlarını 

kullanarak gayret sarf etmek. 

▪ İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak, İslam’da, emr-i bi’l-ma’ruf nehy-i ani’l-

münker kavramıyla ifade edilmektedir. 

▪ İnsanın; her türlü kötülüğe, şeytana karşı verdiği mücadele, içindeki çirkin tutkuları yenme 

çabası, haramlara ve günahlara karşı nefisle mücadele etmesi  
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▪ Bu son anlam tasavvufta, daha çok mücahede şeklinde kullanılmakta ve ‟insanın kendi 

nefsiyle cihat etmesi” olarak nitelendirilmektedir. 

▪ Geniş anlamda cihat, Allah’ın (c.c.) rızasını elde etmek amacıyla ortaya konulan her türlü 

çaba olarak değerlendirilmektedir. Hakkı, hakikati, iyiliği üstün ve hâkim kılmak için 

gösterilen bütün gayretleri ifade etmektedir. 

❖ ‟Öyle ise kâfirlere itaat etme, onlara karşı bu Kur’an’la büyük bir mücadele ver.” Furkân suresi, 

52. Ayet 

❖ ‟Cihat eden, ancak kendisi için cihat etmiş olur. Şüphesiz Allah hiç kimseye ve hiçbir şeye muhtaç 

değildir.” Ankebût suresi, 6. ayet. 

❖ ‟Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı 

gidenleri sevmez.” Bakara suresi, 190. ayet. 

❖ ‟(Ey müminler!) Sizin için zor da olsa kolay da olsa savaşa çıkın, mallarınızla ve canlarınızla 

Allah yolunda cihat edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.” Tevbe suresi, 41. ayet. 

❖ ‟İman edenler ancak Allah’a ve Peygamberi’ne inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda 

mallarıyla ve canlarıyla cihat edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir.”  Hucurât 

suresi, 15. ayet. 

❖ ‟Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının, ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda 

cihat edin ki kurtuluşa eresiniz.” Mâide suresi, 35. ayet. 

❖ ‟Kendilerine savaş açılan Müslümanlara, zulme uğramaları sebebiyle cihat için izin verildi. 

Şüphe yok ki Allah'ın onlara yardım etmeye gücü yeter.” Hac suresi, 39. ayet. 

7. İYI, DOĞRU VE GÜZEL DAVRANIŞ: SALİH AMEL 

❖  Salih; iyi, elverişli, yararlı, dürüst, ahlaklı vegüzel anlamlarına gelir.  

❖ Amel ise davranış, hareket, iş, çaba, emek, çalışma ve eylem demektir. Dinî literatürde amel 

kavramı; niyet ve iradeye bağlı olarak yapılan, dünya veya ahirette ceza ya da mükâfat konusu 

olan iş, davranış ve filleri ifade eder.  

❖ Salih amel; imanın gereği olarak ihlasla ve iyi niyetle yapılan, Kur’an ve sünnete uygun olan her 

türlü söz, fiil ve davranışa denir. 

❖ Salih amel, yüce dinimizin emir ve tavsiye ettiği, kişiye ve topluma faydalı olan her türlü iştir. 

❖ ‟Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir.Ancak iman edip de salih ameller 

işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar 

ziyanda değillerdir.).” Asr suresi, 1-3. ayetler. 

❖ ‟İman edip salih ameller işleyenlere gelince, halkın en hayırlısı da onlardır”  Beyyine suresi, 7. 

ayet. 

❖ ‟İman edip de salih amellerde bulunanlara gelince, onlar için çok merhametli olan Allah, 

(gönüllerde) bir sevgi yaratacaktır.”  2. Meryem suresi, 96. ayet. 
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❖ ‟Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekâtı verenlerin mükâfatları 

Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır.” Bakara suresi, 277. 

ayet. 

❖ ‟Üç şey ölen kişiyi (mezara kadar) takip eder; ikisi geri döner, biri kalır. Ailesi, malı ve ameli onu 

takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli kalır.” Hadis 

8. KUR’AN’DAN MESAJLAR: KEHF SURESI 107-110. AYETLER 

❖ 107-108. ayetler: ‟Şüphesiz, inanıp yararlı işler yapanlara gelince onlar için içlerinde ebedî 

kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler.” 

❖ 109. ayet: ‟De ki: Rabb’imin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave 

etsek (denizlere deniz katsak); Rabb’imin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi.” 

❖ 110. ayet: ‟De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım, (Ne var ki) bana, ‛Sizin İlah’ınız ancak 

bir tek ilahtır.’ diye vahyolunuyor. Kim Rabb’ine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve 

Rabb’ine ibadette kimseyi ortak koşmasın.” 
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11. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
Kur’anda Bazı Kavramlar - 1

1.  Yüce Allah’ın rahmeti ve lütfu gereği seçtiği peygamber-
ler ve gönderdiği vahiyler, kulların hidayetine bir vesiledir. 
Hz. Muhammed, son nefesine kadar hidayet yolunda in-
sanlara rehberlik etmiş ve bir insanın hidayetine vesile ol-
manın ne kadar değerli olduğunu bildirmiştir. Bu sebeple 
insana düşen görev; Allah’ın gönderdiği kitaba ve elçisi 
Hz. Muhammed’e uymak, Allah’tan hidayet istemektir.

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı 
olabilir?

A) Doğru yolun anlaşılmasını sağlayan kıstaslar nelerdir?
B) İnsanların doğru yolu bulmaları için neler yapılmalıdır?
C) Niçin Allah insanları seçimlerinde serbest bırakmıştır?
D) Doğru yolun bulunmasında peygamberin rolü nedir?
E) İnsanları doğru yoldan alıkoyan faktörler nelerdir?

2.  Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde ihsan kavramı, hem Allah 
için hem de insanlar için kullanılmaktadır. Allah için kul-
lanıldığında Allah’ın kusursuz yaratıcılığını ve kullarına 
karşı cömertliğini ifade eder. İnsan için kullanıldığında ise 
kulun Allah’a karşı hissettiği derin saygı, bağlılık ve itaat 
ile bunların sonucunda oluşacak iyi davranışları kapsar.
Buna göre,

 I. ”Allah’ın sana verdiğinden âhiret yurdunu kazanmaya 
bak ve dünyadan nasibini unutma! Allah sana ihsan 
ettiği gibi, sen de insanlara ihsanda bulun. …” 

(Kasas suresi, 77. ayet)
 II.  “Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cö-

mert olmayı emreder; hayâsızlığı, kötülüğü ve zorba-
lığı yasaklar. İşte Allah, aklınızı başınıza alasınız diye 
size böyle öğüt veriyor.”

(Nahl suresi 90. ayet)
 III.  “… Kim Allah’a iman eder, rızasına uygun davranırsa, 

onu içinde ebedî kalmak üzere altından ırmaklar akan 
cennetlere koyar. İşte böylece Allah ona gerçekten 
güzel bir rızık ihsan etmiştir.” 

(Talak suresi, 11. ayet)

ayetlerinden hangilerinde “ihsan” hem Allah için 
hem insan için kullanılmıştır?

A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II.
D) II ve III.  E) I, II ve III.

3.  Akıl ve irade verilen insan, İslam’a göre hidayete veya 
dalalete yönelmede serbest bırakılmıştır.

Aşağıdaki ayetlerin hangisi insanın seçiminde özgür 
olduğuyla ilgili değildir?

A) “Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir, kim 
de saparsa kendi zararına sapmış olur.”

(İsra Suresi 15. ayet)
B) “… Artık kim doğru yolu tutarsa kendi lehine bu yolu 

seçmiş, kim de saparsa kendi aleyhine sapmış olur. ...”
(Yûnus suresi, 108. ayet)

C) “Semûd kavmine gelince, onlara doğru yolu gösterdik 
ama körlüğü doğru yolu görmeye tercih ettiler. …” 

(Fussilet suresi, 17. ayet)
D) “Artık kim doğru yola gelirse yalnız kendisi için gelmiş olur; 

kim de saparsa ona, “Ben sadece uyarıcılardanım.” de.”
(Neml suresi, 92. ayet)

E) “İnsanlara doğru yol geldikten sonra onların iman et-
melerine ancak, “Allah bir beşeri mi peygamber ola-
rak gönderdi?” demeleri engel olmuştur.”

(İsra suresi, 94. ayet)

4.   • “… Kur’an, uydurulabilecek bir söz değildir; ancak o, 
kendinden öncekiler için onay, her şey için detaylı açık-
lama, iman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir.” 

(Yusuf suresi, 111. ayet)
• “… O halde Allah’a ve O’nun sözlerine inanan Resûlüne, 

o ümmî peygambere iman edin ve ona uyun ki doğru 
yolu bulasınız.” 

(A’râf suresi, 158. ayet)
• ”De ki: “Allah’a itaat edin, resule itaat edin.” Yine de 

söz dinlemezseniz onun sorumluluğu ona, sizin sorum-
luluğunuz da size aittir. Ona itaat ederseniz doğru yolu 
bulursunuz. …” 

(Nur suresi, 54. ayet)

Hidayetle ilgili bu ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan 
hangisine ulaşılamaz?

A) Kur’an doğru yolu gösteren bir kitaptır.
B) Doğru yolu bulma sorumluluğu insana aittir.
C) Hz. Peygamber insanlığa gönderilen bir rahmettir.
D) Hz. Peygamber doğru yolu gösteren bir rehberdir.
E) Doğru yolu bulmanın yolu Hz. Peygambere uymaktır.

7
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11. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

7

5.  İhsan kavramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A)  Kur’an-ı Kerim’de Allah insanlara ihsan etmelerini 
emretmiştir.

B)  Terim anlamı yoktur sadece kelime anlamıyla kullanıl-
maktadır.

C)  İyilik etme, iyi ve güzel davranma, bağışlama, ikram 
etme demektir.

D)  Allah’ın huzurunda olduğunu bilmek ve O’nu görüyor 
gibi yaşamaktır.

E)  Allah’ı görüyormuş gibi davrananlara Kur’an’da muh-
sin denilmektedir.

6.  I.  Müslüman olmayan bir kimsenin İslam dinine girmesi 
anlamına gelmektedir.

 II. İnsanın Allah’ın huzurunda olduğunu bilmesi ve O’nu 
görüyor gibi yaşamasıdır.

 III.  İnsanın söz, davranış, inanç ve ibadetlerinde yalnız-
ca Allah’ın rızasını gözetmesidir.

Numaralanmış tanımlardan hangileri hidayet kavra-
mına aittir?

A) Yalnız I.  B) Yalnız III. C) I ve II.
D) II ve III. E) I, II ve III.

7.  Allah’ı her an görüyormuş gibi yaşayan, iyi ve güzel dav-
ranan kişilere muhsin denir. Kur’an muhsinleri över. Bu 
ayetlerden bazıları şunlardır:
• O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için 

harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. 
Allah da güzel davranışta bulunanları sever. 

(Âl-i İmran 134)
• “Yoksa sen, gerçekten sen Yusuf musun?” diye sordu-

lar. O da “Evet” dedi, “Ben Yusuf’um, bu da kardeşim. 
Allah bize lütufta bulundu. Kim Allah’tan korkar ve sab-
rederse, şüphesiz Allah güzel davrananların mükâfatını 
zayi etmez.” 

(Yusuf suresi, 90. ayet) 
Bu ayetlerde aşağıdaki muhsinlerin davranışlarından 
hangisine değinilmemiştir?

A) Sabretme B) Bağışlama C) İhlas
D) İnfak  E) Öz denetim

8.   • “Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalpleri-
mizi saptırma, bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç 
kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin.”

(Âl-i İmrân suresi, 8. ayet)
• “Allah’ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hida-

yete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da 
afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et.”

(Hadis-i şerif)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayet ve hadisle dua eden 
bir kişinin istekleri arasında değildir?

A) Sağlık B) Takva C) Koruma
D) Merhamet E) Hidayet

9.  Dalalet “doğru yoldan sapma, haktan yüz çevirip batıla 
yönelme, ilahî buyruklara aykırı davranma” anlamlarına 
gelmektedir. 

“Güzel ve yumuşak bir şekilde yol göstermek” anlamına 
gelen ve dalaletin zıttı olan kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İhlas B) İhsan C) Hidayet 
D) Tevhit E) Takva

10.  “… Allah’ı görüyormuş gibi ibadet etmendir. Sen O’nu 
görmesen de O seni görür.”

Bu hadis aşağıdaki kavramların hangisinin Hz. 
Peygamber tarafından yapılmış tanımıdır?

A) Hidayet B) Takva C) İnfak
D) İhsan E) İhlas

11.  Aşağıdaki davranışların hangisi Allah’ı her an görü-
yormuş gibi yaşayan muhsin kişilerden beklenmez?

A) Darda olanlara yardım etmek 
B) Anne babasına iyi davranmak
C) Çalışanlara hakkını tam vermek 
D) Sınav sorularını yakınlarına vermek
E) Mirası adalete uygun olarak pay etmek
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11. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi

1.  I.  İbadetleri samimiyetle yerine getirmek
 II. Büyüklerinin takdirini kazanmak için yardım etmek 
 III. Sadece Allah’ın rızasını kazanmak için çaba harcamak

Numaralanmış durumlardan hangileri ihlaslı bir kişi-
den beklenmez?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.  C) Yalnız III. 
D) I. ve III. E) II ve III. 

2.  “İblis, Senin şerefine andolsun ki içlerinden ihlaslı kulların 
hariç, elbette onların hepsini azdıracağım, dedi.” 

(Sad suresi, 82 ve 83. ayetler)

Bu ayetteki “ihlaslı” kelimesinin anlamı aşağıdakile-
rin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Hayırlı B) Yiğit C) Cömert
D) Samimi E) Adil

3.  “O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için har-
carlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da 
güzel davranışta bulunanları sever. Onlar çirkin bir şey 
yaptıkları veya kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah’ı 
hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını diler-
ler. Zaten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki? 
Onlar, yaptıklarında bile bile ısrar etmezler.” 

(Âl-i İmran suresi 134 ve 135. ayetler)

Buna göre muttakiler hakkında aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

A) Muhsindirler.
B) İhlaslı kişilerdir.
C) Dünya ehlidirler.
D) İhsan sahibidirler.
E) Hidayete ermişlerdir.

4.  Aşağıdakilerden hangisi ihlas kavramının zıddıdır?

A) Gurur B) Kibir  C) Zulüm
D) Şirk E) Riya 

5.  İnsanın bütün söz, davranış, inanç ve ibadetlerinde yal-
nızca Allah’ın rızasını gözetmesi anlamına gelir. 

Bu tanım aşağıdaki kavramların hangisine aittir?

A) İhlas B) İtaat C) İnfak
D)İkram E) İhsan

6.  Hz. Ömer, Übey bin Kâ’b’a takvanın ne olduğunu sorar. 
Hz. Übey de ona:

 -  Sen hiç dikenli bir yolda yürüdün mü ey Ömer der. 
Hz. Ömer:

 -  Evet, yürüdüm, karşılığını verince bu sefer:
 -  Peki, ne yaptın, diye sorar.

Hz. Ömer: Elbisemi topladım ve dikenlerin bana zarar 
vermemesi için bütün dikkatimi sarf ettim cevabını verir. 
Bunun üzerine Übey:

 -  İşte takva budur, der.

Bu parçaya göre takvanın anlamı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Doğada yürürken dikkatli olmak
B) Allah’ın her buyruğuna özenle uymak 
C) Elbiseleri zararlı maddelerden korumak
D) Kelimelerin anlamını sorarak öğrenmek
E) Öğretirken buldurma yöntemini kullanmak

Kur’anda Bazı Kavramlar - 2

8
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11. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

8

7.  “Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik de-
ğildir. Asıl erdemli kişi Allah’a, ahiret gününe, meleklere, 
kitaba ve peygamberlere iman eden; sevdiği maldan ya-
kınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım 
isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harca-
yan; namazı kılıp zekâtı verendir. Böyleleri anlaşma yap-
tıklarında sözlerini tutarlar; darlıkta, hastalıkta ve savaş 
zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve 
işte takva sahipleri bunlardır.” (Bakara suresi, 177. ayet)

Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi muttakilerle 
ilgili söylenemez?

A) Öğrenmeyi seven ilim ehlidirler.
B) İbadetlerine düşkün müminlerdir.
C) Zorluklar karşısında dayanıklıdırlar.
D) İhtiyaç sahiplerine karşı duyarlıdırlar.
E) Güven veren ve güvenilen insanlardır.

8.  Allah’a iman edip dinin emir ve yasaklarına uyarak Allah’a 
karşı gelmekten sakınmak; dünya ve ahirette insana za-
rar verecek inanç, söz ve davranışlardan uzak durmak 
demektir.

Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A) Hidayet
B) Şehadet
C) Sırat-ı müstakim
D) Takva
E) İhlas

9.   • “Ey Âdemoğulları! Size “Şeytana kulluk etmeyin, o sizin 
için apaçık bir düşmandır; bana kulluk edin, doğru yol 
budur” dememiş miydim?” 

(Yasin suresi 60 ve 61. ayetler)
• “Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun; 

(başka) yollara sapmayın; sonra onlar sizi Allah’ın yo-
lundan ayırır. İşte günahtan korunmanız için Allah bun-
ları size emretti.”

(En’âm suresi, 153. ayet)
• “Kendilerine bilgi verilenler, Rabbinden sana indirilenin, 

gerçeğin ta kendisi olduğunu ve çok güçlü, her türlü 
övgüye lâyık olan Allah’ın yolunu gösterdiğini çok iyi 
bilirler.” 

(Sebe’ suresi, 6. ayet)

Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

A) İnsan kendi yolunu kendisi seçmektedir.
B) Şeytan insanı eğri yollara yöneltmektedir.
C) Kur’an insanlara doğru yolu göstermektedir.
D) Bilgili kişiler Allah’ın yolunu kolayca bulmaktadır.
E) Doğru yolu seçen yanlış yapmaktan korunmaktadır.

10.  I.  İslam dini anlamında kullanılır.
 II.  Türkçeye ‘doğru yol’ veya ‘dosdoğru yol’ olarak çevri-

lir. 
 III. Fatiha suresini okuyan, Allah’tan kendisine doğru 

yolu göstermesini ister.
 IV. Müslüman olmayan bir kimsenin İslam dinine girmesi 

anlamına gelmektedir.

Numaralanmış yargılardan hangileri sırat-ı müstakim 
kavramıyla ilgilidir?

A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I, II ve III.
D) II ve IV. E) III ve IV.
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11. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi

1.  Dinî bir kavram olarak cihat, İslam dininin insanlığın hu-
zuru için koymuş olduğu ilkelere uygun davranmak ama-
cıyla çalışma ve gayret sarf etme anlamına gelmektedir. 

Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi cihat kap-
samına girmez?

A)  Fitne ve fesadı önleyerek güven ve huzuru sağlamak 
B)  Nefsin bütün isteklerini yerine getirmek için gayret etmek
C)  İslama ve insanlara yararlı olacak ilmî çalışmalar yapmak
D)  İyilikleri yaygınlaştırmak ve kötülükleri yok etmek için 

çalışmak
E)  Gerektiğinde vatanını savunmak için düşmana karşı 

savaşmak

2.   • İnsanın daima Allah’ın huzurunda olduğunu bilmesi ve 
O’nu görüyor gibi yaşamasıdır.

• İnsanın bütün söz, davranış, inanç ve ibadetlerinde yal-
nızca Allah’ın rızasını gözetmesidir.

• Allah’ın insanlara akıl, düşünme, öğrenme, hatırlama 
gibi yetenekler vermesi ve insanların da bunları kulla-
narak doğru yolu bulmasıdır.

• Allah’a iman edip dinin emir ve yasaklarına uyarak 
Allah’a karşı gelmekten sakınmak; dünya ve ahiret-
te insana zarar verecek inanç, söz ve davranışlardan 
uzak durmaktır.

Bu tanımlarla aşağıdaki kavramlar eşleştirildiğinde 
hangisi dışarda kalır?

A) Cihat B) İhlas C) Takva
D) Hidayet E) İhsan

3.   • “Ey İnsanlar, düşmanla savaşmak üzere karşı karşıya 
gelmeyi temenni etmeyiniz. Allah’tan, sizi savaştan koru-
masını isteyiniz. Düşmanla karşılaşınca da sabrediniz.”

(Hadis-i şerif)
• Cihadın bir çeşidi olan savaş, ancak zorunlu hâllerde 

başvurulan bir durumdur.

Bu öncüllerden aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarı-
lamaz?

A)  Cihat savaşı da kapsayan genel bir kavramdır.
B)  Savaş gerektiğinde kaçınılamayan bir zorunluluktur.
C)  Asıl olan barıştır ve barışı korumak herkesin görevidir.
D)  Düşmanla savaşmak değil düşmanlığı bitirmek arzu-

lanmalıdır. 
E)  İnsan kendi nefsiyle cihat etmeyi en önemli görevi ka-

bul etmelidir.

4.  Cihat, Müslüman’ın vatanında kimliği ve kişiliği ile var 
olma, kendi bağımsızlığını koruma yanında zulme ve za-
lime karşı milletinin hukukunu savunma çabasıdır. Hakkı 
tutup kaldırmak ve yeryüzünde hakkın ve adaletin hâkim 
olmasını sağlamaya çalışmaktır. Zulme ve zalime kar-
şı hakkı savunmak bazen kalemle bazen kelamla olur. 
Mümin, an gelir eliyle gün olur malıyla Allah yolunda mü-
cadele eder. 

Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi cihadın 
amaçları arasında sayılamaz?

A) Adaletin yaygınlaşmasını sağlamak 
B) İnsanları haktan haberdar etmek
C) Mazlumların hakkını savunmak
D) Yazar ve hatipleri desteklemek
E) Yuvasını ve yurdunu korumak

5.  Yüce Allah, Tevbe suresi 122. ayette şöyle buyurmaktadır: 
“Müminlerin hepsinin toptan sefere çıkmaları doğru değildir. 
Onların her kesiminde bir grup dinde (dinî ilimlerde) geniş 
bilgi elde etmek ve kavimleri (savaştan) döndüklerinde on-
ları ikaz etmek için geride kalmalıdır…” Bu ayetten cihadın 
bazı durumlarda farz-ı kifaye olduğu anlaşılmaktadır.
Buna göre,

 I.  Bir milletin ordusunun dışında kalan fertlerinin düş-
manla savaşması,

 II. Ekonomik, teknolojik, psikolojik vb. saldırıların boşa 
çıkarılması,

 III.  Nefse karşı kötülüklerden kaçınma ve iyiliklere yönel-
me mücadelesi verilmesinden 

hangileri farz-ı kifaye kabul edilen cihat çeşitlerindendir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III.
D) I ve II. E) II ve III.

6.  Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuzda 
mücahitler canlarıyla ve mallarıyla cihat etmişlerdir. 
Bu kritik dönemlerde verilen destansı mücadele aşa-
ğıdaki cihat türlerinden hangisiyle daha çok ilişkilidir?
A) İnsanlara İslam’ı tebliğ etmek 
B) Nefse karşı mücadele vermek 
C) Dini öğrenip ona göre yaşamak 
D) İyiliği yaygınlaştırmaya çalışmak
E) Din, vatan ve millet uğrunda savaşmak

Kur’anda Bazı Kavramlar - 3

9
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11. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

9

7.  Müslümanlar, insanlığın huzuru için çaba gösterir ve her 
türlü fitne fesatla mücadele ederler. Bu mücadele ilim, 
mal, dil ve beden gibi pek çok vasıta ile gerçekleştirilebi-
lir. İslamiyet’te öldürmek değil, yaşatmak için gayret sarf 
etmek esastır. Nitekim Allah “… Kim, bir insanı, bir can 
karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak kar-
şılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldür-
müştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa 
sanki bütün insanları yaşatmıştır…” (Mâide suresi, 32. 
ayet) buyurmuştur.

Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisinin mesajı bu 
metnin ana düşüncesinden farklıdır?

A)  “… Canını savunurken öldürülen kişi şehittir. …” 
B)  “Bilin ki cahiliye dönemindeki tüm kan davaları kaldı-

rılmıştır.” 
C)  “Her Müslümanın bir başka Müslümana kanı, malı ve 

ırzı haramdır.”
D)  “Allah katında bir müminin öldürülmesi, dünyanın yok 

olmasından daha büyük suçtur.”
E)  “Kim de bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde 

devamlı kalmak üzere cehennemdir.” 
(Nisa suresi, 93. ayet)

8.  Allah’ın bir emri olan cihat; dünya menfaati gözetmeksi-
zin sırf Allah’a ibadet anlayışıyla yerine getirilmelidir. Kişi 
Allah rızası dışında hiçbir amaç gütmemelidir.

Bu metinde savunulan düşünceyi en iyi ifade eden 
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şehadet B) İhsan C) Takva
D) İhlas  E) Hidayet

9.  I. Düşmanlara karşı ülkeyi savunmak amacıyla silahlı 
mücadele vermek

 II. Ahlakını güzelleştirmek, kötülüklerden uzak durmak 
için nefsiyle mücadele etmek

 III.  İyiliğin yerleşmesi ve kötülüğün ortadan kalkması için 
maddi ve manevi tüm imkânlarını kullanmak

Numaralanmış cihat türlerinden hangilerinin “müca-
dele alanı” daha çok bireyle ilgilidir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III.
D) I ve II. E) II ve III

10.  Cihadın bir türü de insanın iç dünyasını eğiterek güzel-
leştirme ve zenginleştirme çabasıdır. Bu amaçla yapı-
lan cihat, insanın her türlü olumsuz düşünce ve davra-
nıştan uzaklaşıp nefsinin aşırı isteklerinden kurtulma-
sı, Yüce Allah’a manevî olarak yaklaşabilmek için Hz. 
Peygamber’i örnek alarak yapılan her türlü gayret olarak 
tanımlanabilir.

Aşağıdaki hadislerden hangisi cihadın bu türünün 
dayanaklarından biridir?

A) “Ellerinizle, dillerinizle ve mallarınızla cihat edin.”
B) “Mücahit, Allah’a itaat yolunda nefsi ile cihat edendir.”
C)  “İşin başı, İslâm/teslimiyet, direği namaz, zirvesi ise 

cihattır.”
D)  “Her kim Allah yolunda savaşacak bir askeri (savaş 

için) donatırsa kendisi de savaşmış gibi olur…”
E)  “Amellerin en üstünü; vaktinde kılınan namaz, anne 

babaya iyi davranmak ve Allah yolunda cihat etmektir.”

11.   • Allah yolunda veya O’nun korunmasını emrettiği kutsal 
değerler olan din, vatan, namus, mal ve can güvenliği için 
mücadele ederken hayatını feda etmeye şehadet denir.

Bu tanım,

 I.  “Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. 
Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir.”

 II.  “Bir kimse bütün samimiyetiyle Allah’tan şehitlik ister-
se Allah onu, yatağında ölse dahi şehitler mertebesi-
ne erdirir.”

 III. “Malını savunurken öldürülen şehittir, canını savunur-
ken öldürülen şehittir, dini uğruna öldürülen şehittir, 
ailesini savunurken öldürülen de şehittir.”

 IV.  “Ey İnsanlar, düşmanla savaşmak üzere karşı karşıya 
gelmeyi temenni etmeyiniz. Allah’tan, sizi savaştan koru-
masını isteyiniz. Düşmanla karşılaşınca da sabrediniz.”

numaralanmış hadislerden hangileriyle ilişkilendi-
rilebilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız IV. C) I ve III.
D) II ve III. E) II ve IV.
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11. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
Kur’anda Bazı Kavramlar - 4

1.  “Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. 
Ancak, iman edip de salih amel işleyenler, birbirlerine hak-
kı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.”

Asır suresinden aşağıdaki sonuçların hangisine 
ulaşılamaz?

A) Allah sabredenlerle beraberdir.
B) Kaybetmek insanın kaderi değildir.
C) İnsan öğüt almaya muhtaç bir varlıktır.
D) İnanan kişi imanının gereğini yapmalıdır.
E) Doğruyu öğütlemek inananların görevidir.

2.  Aşağıdaki durumlardan hangisi salih amel kapsamı-
na girmez?

A) Yararlı bir meslek edinmek
B) Yoldaki bir engeli kaldırmak 
C) İhtiyaç sahibine yardım etmek
D) İşini en güzel şekilde yapmak
E) Yardım edenleri eleştirmek 

3.  “Üç şey ölüyü mezara kadar takip eder; ikisi döner, biri 
kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı 
döner, ameli kalır.”

Buna göre,

 I. Aile, çocuklara miras bırakmak için mal biriktirmelidir.
 II.  Cenaze namazını ölenin ailesinin kılması yeterlidir.
 III.  Bir gün öleceğini bilen kişi, amellerine dikkat etmelidir.

yargılarından hangileri bu hadisin mesajıyla örtüş-
mektedir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III.
D) I ve II. E) II ve III.

4.  Aşağıdaki ayetlerden hangisi salih amel işleyenlerin 
karşılaşacakları sonuçla ilgili değildir?

A)  “İman edip salih ameller işleyenler ise cennetliklerdir. 
Onlar orada ebedî kalacaklardır.” 

(Bakara suresi, 82. ayet)
B)  “İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için; için-

den ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. …” 
(Bakara suresi, 25. ayet)

C)  “İman edip salih ameller işleyenleri de ebedî olarak 
kalacakları, içlerinden ırmaklar akan cennetlere ko-
yacağız. …”  

(Nisa suresi, 122. ayet)
D)  “Kör ile gören, iman edip salih ameller işleyenler ile 

kötülük yapan bir değildir. Siz pek az düşünüyorsu-
nuz.” 

(Mümin suresi, 58. ayet) 
E)  “Erkek olsun, kadın olsun her kim iman etmiş olarak 

dünya ve âhiret için yararlı iyi işler yaparsa işte onlar 
da cennete girerler. ...” 

(Nisa suresi, 124. ayet)

5.  Aşağıdakilerden hangisi salih amelin terim anlamıyla 
daha çok ilişkilidir?

A)  Sözlükte “iyi, güzel, yararlı iş ve davranış” demektir.
B)  Allah’ın rızasına uygun olan her türlü iş, davranış ve 

sözdür.
C)  Allah, iman edip insanlığın yararına işler yapanları 

övmüştür.
D)  Helal olan bir amel, ihlas ile yapıldığında Allah katın-

da makbuldür. 
E)  Kur’an iman ile iyi, güzel ve yararlı iş arasında güçlü 

bir bağ kurmuştur.

6.  Aşağıdakilerden hangisi salih amel olarak değerlen-
dirilemez?

A) Yapılan yardımı yetersiz bulup yüzünü ekşitmek
B) Tedavisi olmayan bir hastalığın ilacını bulmak 
C) İnsanların işini kolaylaştıran bir alet icat etmek
D) Sosyal adaleti sağlayacak bir projede çalışmak
E) Bir çocuğun bisikletini ücret almadan tamir etmek

10
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11. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

10

7.  Allah Kur’an’ın pek çok yerinde salih amelleri emretmiş 
ve yapanları övmüş, yapmayanları eleştirmiş ve şöyle 
buyurmuştur: “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak 
koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, 
yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, 
yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz, Allah 
kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Bunlar cimrilik 
eden ve insanlara da cimriliği tavsiye eden, Allah’ın ken-
dilerine lütfundan verdiğini gizleyen kimselerdir. …” 

(Nisa suresi, 36 ve 37. ayetler)

Bu ayetlerde aşağıdaki salih olmayan amellerden 
hangisine değinilmemiştir?

A) Övünmek
B) Kibirlenmek
C) Cimriliği emretmek
D) Cimrilik etmek
E) Gıybet etmek 

8.  Bir toplumda salih amelleri yerine getirenlerin oranı 
arttıkça aşağıdaki durumlardan hangisi görülmez?

A) Yardım kurumları çoğalır.
B) Zararlı alışkanlıklar yayılır.
C) Karşılıklı sevgi ve saygı artar.
D) Huzur ve güven ortamı oluşur.
E) Aralarındaki birlik daha da pekişir.

9.  Aşağıdaki yargıların hangisi İslam’ı anlamada kav-
ramların rolüyle doğrudan ilgilidir?

A)  Kavramlar, insanın düşünce dünyasının temelini 
oluşturur.

B)  Bir bilim dalının tam anlaşılabilmesi, kavramlarının 
bilinmesine bağlıdır.

C)  Nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel 
tasarımına kavram denir.

D) Kur’an’ın anlaşılması için gerekli hususlardan biri, 
Kur’an kavramlarını bilmektir. 

E)  İnsanın kavram bilgisi ne kadar geniş olursa düşünce 
dünyası da o kadar geniş olur.

10.  İslam’ın ilk yıllarında Kur’an-ı Kerim’e muhatap olan 
Araplar onun dilini biliyordu ve onu anlıyordu. Ayrıca 
Hz. Peygamber aralarında yaşıyor, Kur’an’ı açıklıyor ve 
sorularına cevap veriyordu. Bu nedenle onlar, Kur’an’ın 
mesajını doğru anlıyorlardı. Kur’an-ı Kerim’in doğru an-
laşılması için gerekli olan hususlardan biri, Kur’an kav-
ramlarının öğrenilmesidir. Bu sebeple Kur’an’ı anlamak 
isteyenler onun kavramlarını öğrenmelidir. 

Bu metinde, 

 I. İslam’ı öğrenmek isteyen bir kişi ne yapmalıdır?
 II.   Kur’an’ın anlaşılmasında Hz. Peygamberin rolü nedir?
 III.  Hz. Peygamberin Kur’anla ilgili açıklamalarının yer 

aldığı kaynaklar hangileridir?

sorularından hangilerinin cevabı yoktur?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III.
D) I ve II. E) II ve III.

11 ve 12. soruları Kehf suresinin 110. ayetine göre 
cevaplayınız.

“De ki ben de ancak sizin gibi bir insanım, sadece bana, 
‘Sizin ilahınız ancak bir tek ilâhtır.’ diye vahyolunuyor. 
Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın 
ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın.” 

(Kehf suresi, 110. ayet)

11.  Bu ayetteki altı çizili ifade aşağıdaki kavramlardan 
hangisinin çevirisidir?

A) İhsan B) Hidayet C) Takva
D) Salih amel E) İhlas

12.  Bu ayetten aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

A) Hz. Peygamber bir insandır.
B) Müşriklerin amelleri boşa gitmiştir.
C) Kulluk sadece Allah’a yapılmalıdır.
D) Allah’ın eşi, dengi ve benzeri yoktur.
E) Ahirete inanan fiillerine dikkat etmelidir.
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ÖZET  

1. İNANÇLA İLGILI FELSEFI YAKLAŞIMLAR 

❖ ‟Her doğan (çocuk), fıtrat üzere doğar. Sonra onu annesi ve babası Yahudi, Hristiyan ya da 

Mecusi yapar.” Hadis 

❖ Fıtrat: Herkesin doğuştan İslam’ı yaşayabilecek şekilde yaratılmasıdır.  

❖ Teizm: Evreni ve evrendeki bütün varlıkları yaratan yüce bir Tanrı’nın varlığını savunan inanç 

ve anlayıştır. Bu düşünceyi kabul eden kimseler teist olarak nitelendirilir. 

❖ Teizme göre tanrı; kusursuz, şuurlu ve irade sahibi olup aynı zamanda âlemin yaratıcı sebebidir. 

O; mutlak kudret sahibidir, her şeyi bilir, işitir ve takdir eder. 

❖ Monoteizm; tek tanrıcılık demektir. Bu kavram, her şeyi yaratan yüce ve üstün bir Tanrı’nın 

varlığına inanmayı ifade eder. 

❖ Politeizm: Çok tanrıcılık demektir.  Bu anlayışa göre tanrı, birden fazladır. Politeistler, her biri 

farklı özelliklere sahip birden çok Tanrı’nın varlığına inanırlar. 

❖ ‟Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka hiçbir ilah yoktur. Öyle olsaydı her ilah 

kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da görülen 

âlemi de bilen Allah, onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan 

çok yücedir.” Mü’minûn suresi, 91. ayet. 

❖ Tevhit: sözlükte; birleme, bir şeyin bir olduğuna karar verme, tek kılma anlamına gelir. Terim 

olarak ise Allah’ı (c.c.) zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birleme, Oʼnun tek ve eşsiz olduğuna 

inanma, Oʼna hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadeti yalnızca Allah (c.c.) için yapma demektir. 

❖ Şirk: Allah’a (c.c.) inanmakla birlikte başka varlıkları da tanrı kabul etmek; zatında, sıfatlarında, 

fiillerinde, yaratma ve emretme konularında Allah’a (c.c.) başka bir varlığı denk görmek 

demektir. 

 

❖ ‟Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları, dilediği 

kimseler için bağışlar. Allah’a ortak koşan, kuşkusuz, derin bir sapıklığa düşmüştür.” Nisâ suresi, 

116. ayet. 

❖ ‟Allah’ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve ‛İşte bunlar, 

Allah katında bizim şefaatçilerimizdir.’ diyorlar. De ki: Siz, Allah’a göklerde ve yerde onun 

bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? O, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir.” 

(Yunus suresi, 18. ayet.) 

11. SINIF 4.ÜNİTE: İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 
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❖ Deizm; Tanrı’nın varlığını ve âlemin ilk sebebi olduğunu kabul etmekle birlikte akla dayalı bir 

tabii din anlayışı çerçevesinde nübüvveti şüphe ile karşılayan veya inkâr eden felsefi ekolün 

adıdır.  Deizm inancını benimseyen kişilere deist denir. 

 

❖ Deistlere göre Tanrı’nın dünyaya ve evrenin işleyişine herhangi bir müdahalesi bulunmamaktadır. 

❖ ‟Göklerde ve yerde bulunan herkes, Oʼndan ister. O, her an yaratma hâlindedir.” Rahmân suresi, 

29. ayet. 

❖ ‟Allah, gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra Arş’a kurulan, Güneş’i 

ve Ay’ı buyruğu altına alandır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O, her işi 

(hakkıyla) düzenler, yürütür, ayetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabb’inize kavuşacağınıza kesin olarak 

inanasınız.” Ra’d suresi, 2. ayet. 

❖ ‟Ektiğiniz tohuma ne dersiniz? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?.. İçtiğiniz suya 

ne dersiniz? Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Vâkıa suresi, 63-64 ve 68-

69. ayetler. 

❖ Materyalizm: kelime anlamı olarak maddecilik demektir. Felsefi bir inanç ve düşünce olarak ise 

genel anlamıyla materyalizm, maddi âlemin dışında herhangi bir varlık alanı tanımayan görüştür.  

❖ Materyalistler, evrendeki bütün olayları determinist  (sebep sonuç ilişkisi) bir yaklaşımla ele 

alırlar. Evrenin amaçlı olarak ve bilinçli bir güç tarafından yaratıldığını kabul etmezler. Evrende 

meydana gelen olayların; bilimsel yasalara bağlı olarak ve zorunlu bir şekilde, sebep sonuç ilişkisi 

içinde gerçekleştiğini savunurlar. Evreni yaratan, idare eden tabiatüstü bir gücün, Tanrıʼnın 

varlığını kabul etmezler. 

❖ ‟Biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre 

için yarattık. İnkâr edenler ise uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler.” Ahkâf suresi, 3. ayet. 

❖ Gayb: Görünmeyen âlem de vardır ve buna inanmak dinimizde zorunludur. Kur’an’da ve İslam 

kültüründe görünmeyen âlem için gayb ifadesi kullanılır. 

❖ ‟Elif lâm mîm. O kitap (Kur’an); onda asla şüphe yoktur. O, müttakiler (sakınanlar ve arınmak 

isteyenler) için bir yol göstericidir. Onlar gayba inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine 

rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.”  Bakara suresi, 1- 3. ayetler. 

❖ Pozitivizm: Olgulara dayanan ve olgularla desteklenen bilginin tek güvenilir ve sağlam bilgi 

olduğunu savunan anlayıştır. 

36



 
 

❖ Pozitivistlere göre gerçeklik, deney ve olgulara dayanır. Dış dünya, yalnızca duyular ve deney 

yoluyla bilinebilir. Onlara göre bilinebilir dünya, gözlemlenebilir ve tikel olgulardan ibarettir. Bu 

felsefi akımın kurucusu Auguste Comte kabul edilir. 

❖ Pozitivist yaklaşım, İslam dininin ortaya koyduğu ilkelerle ve ilahi hakikatlerle çelişmektedir. 

İslam’a göre sağlam duyular, bilgi kaynaklarından biri olmasına karşın tek bilgi kaynağı olarak 

kabul edilmez. 

❖ İslam dinine göre ilk insan Hz. Âdem (a.s.), aynı zamanda Allah (c.c.) tarafından insanlığı doğru 

yola iletmek üzere gönderilen ilk peygamberdir. 

❖ Bir dine inanmak insan fıtratında var olan bir ihtiyaçtır. Bu sebeple tarihin her döneminde olduğu 

gibi günümüzde de insanlar mutlaka bir dine, yüce yaratıcıya inanmaktadırlar. 

❖ Pozitivist düşünce, metafizik olguları da reddeder. Duyularla ve deneylerle ispatlanmadığı için 

görünmeyen âlemi ve varlıkları kabul etmez. 

❖ Sekülarizm: Bireyin toplumsal yaşamında, duygu ve düşüncelerinde dinin etkisinin tamamen 

silinmesi gerektiğini savunan felsefi düşüncedir.  

❖ Türkçe anlamı itibarıyla sekülerleşme, dünyevilik, dünyevileşme, beşerîleşme demektir. 

❖ Sekülarizm, insanın ahireti tamamen düşüncesinden çıkarmasını, sadece dünya hayatına önem 

vermesini ve dünyadaki hayata odaklanarak yaşamasını öngörür. 

❖ Laiklik, devlet yönetiminde herhangi bir dinin kurallarının referans alınmamasını, din ile devlet 

işlerinin ayrı yürütülmesini öngörür. Dolayısıyla laiklik, daha çok devletin yönetsel niteliği ve 

siyasal alanla ilgili bir içerik taşır. Oysa sekülarizm; bireyin duygularında, düşüncelerinde, 

işlerinde, kısacası hayatının her alanında dinden ve öbür dünya inancından kendini soyutlaması, 

sadece bu dünyaya odaklanarak yaşamasını öngörür. 

❖ ‟Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a karşı gelmekten 

sakınanlar için daha hayırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?” En’âm suresi, 32. ayet. 

❖ ‟Dediler ki: ’Dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok 

eder.’ Bu hususta onların bir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyorlar.” Câsiye suresi, 24. 

ayet. 

❖ Agnostisizm: Tanrıʼnın varlığının bilinemeyeceğini ve kanıtlanamayacağını savunan anlayıştır.  

❖ Agnostiklerin en temel özelliği, şüpheci olmalarıdır. Onlar, bütün dinlere ve inançlara şüpheyle 

yaklaşırlar. Tanrıʼnın var olup olmadığını bilmenin mümkün olmadığını iddia ederler.  

❖ Onlara göre Tanrıʼnın var olup olmadığını bilmek, insanın gücünü aşan bir durumdur. İslam 

kültüründe bu düşünceyi savunanlar için ‟bilmiyorum” anlamına ‟lâ edrî” kavramından 

türetilmiş ‟lâ edriyye” kavramı kullanılır. 

❖ Agnostisizm, teizm ve ateizm arasında orta yolu savunmak üzere geliştirilmiş bir düşünce 

biçimidir. 

37



 
 

❖ ‟Müminler ancak Allah’a ve Resulü’ne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah 

yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır. İşte doğrular ancak onlardır.” Hucurât suresi, 15. 

ayet.  

❖ İman: Kişinin Allah’ın (c.c.) varlığını, birliğini, sıfatlarını, peygamberlerini, ahiret gününü ve 

bunlardan başka iman edilmesi gereken şeyleri kalp ile tasdik edip dil ile söylemesi demektir. 

❖ ‟Onlar sana indirilene de senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.” 

Bakara suresi, 4. ayet. 

❖ Ateizm: Evreni ve varlıkları yaratan bir Tanrı’nın olmadığını savunan felsefi inanç biçimidir. Bu 

yönüyle ateizm, Tanrı’nın mahiyetini ve özelliklerini tartışmaya açan diğer felsefi inanç 

biçimlerinden farklılık göstermektedir. Ateizmi benimseyen kişiler ateist olarak nitelendirilir. 

❖ ‟Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar? 

Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır! Onlar bir türlü anlayıp inanmazlar.” Tûr suresi, 

35-36. ayetler. 

❖ ‟İnsanın başına bir sıkıntı gelince Rabb’ine yönelerek ona yalvarır. Sonra Allah, kendisinden ona 

bir nimet verince önceden yalvarmış olduğunu unutur. Allah’ın yolundan saptırmak için ona eşler 

koşar...” Zümer suresi 8. ayet. 

❖ Nihilizm: en kısa tanımıyla hiççilik demektir ve inkârcılık temeline dayanır. Felsefi bir inanç 

olarak ise nihilizm, her şeyin anlamsız ve değersiz olduğunu ifade eden akımdır.  

❖ Nihilistler hiçbir gerçekliği kabul etmezler. Onlara göre her türlü bilgi değersizdir. Çünkü hayatta 

hiçbir gerçek ve nesnel doğru olamaz. Nihilistler, metafizik ve ahlaki tüm değerleri yok sayarlar. 

Tanrı’nın varlığını reddeder, insan iradesinin özgür olmadığını savunurlar. 

❖ ‟Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. 

Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörü ile muamele et.”  Hicr 

suresi, 85. ayet. 

❖ ‟Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu (yaratılanların boş yere yaratıldığı 

iddiası), inkâr edenlerin zannıdır. Cehennem ateşinden dolayı vay inkâr edenlerin hâline!” Sâd 

suresi, 27. ayet. 

❖ Eşref-İ Mahlukat: İslam anlayışına göre insan, eşref-i mahlukattır yani yaratılmışların en 

şereflisidir. 

❖ ‟De ki: Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. 

Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü o, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” 

Zümer suresi, 53. ayet. 

❖ ‟Nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki 

nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklerle, günahlarla kirletip karartan ise 

(en büyük) felakete uğramıştır” Şems suresi, 7-10. ayetler. 

❖ Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabb’in, kullara 

(zerre kadar) zulmedici değildir.” (Fussilet suresi, 46. ayet.) 
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❖ ‟Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.” 

Zilzal Suresi 7-8. Ayetler 

❖ ‟Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize 

döndürüleceksiniz.” Enbiyâ suresi, 35. ayet. 

❖ Emr-i bil ma’ruf nehy-i anil münker: İyiliği emretmek kötülüğü yasaklamak. 

 

2. YENİ DİNİ HAREKETLER 

❖ Yeni Dinî Hareketler: ifadesi, özellikle 1950 yılından sonra Batı dünyasında ortaya çıkıp 

yaygınlaşan, dinsel anlamda geleneksel anlayışlara meydan okuyan ve alternatif bir hayat tarzı 

sunan birbirinden farklı oluşumları ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır. 

❖ Yeni dinî hareketler Batı dünyasında, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygındır. 

❖ Yeni dinî hareketler, kıyamet tarikatları olarak da adlandırılmaktadır. 

❖ Yeni dinî hareketlere milenyum tarikatları da denilmektedir. 

❖ Orta Çağ’da Avrupa’da yaşananlar, Avrupa’da insanların kiliseden uzaklaşmasına yol açtı. 

❖ Hristiyan Batı dünyasında ortaya çıkan yeni dinî akımlar genel olarak iki grupta ele alınabilir: 

1. Mevcut dinî yapı ve gelenekle bir şekilde ilgili olanlar  

2. Mevcut dinî yapı ve geleneğe aykırı olan, Batı’ya dışarıdan gelen akımlar. 

İkinci gruptakiler Doğu, özellikle de Hint kaynaklı dinî akımlar ve anlayışlardır. 

❖ Yeni dinî hareketlerin ortaya çıkmasında ve insanlar tarafından benimsenmesinde rol oynayan 

başlıca sebepleri şöyle sıralayabiliriz: 

▪  İnsanın kendi varlığını ve evreni anlamlandırma arayışı  

▪ Dinin ve dinî değerlerin etkisinin azalmasıyla oluşan manevi boşluk 

▪ Modern yaşam tarzı ve onun ortaya çıkardığı olumsuzluklar 

▪ Teknolojinin getirdiği yalnızlık 

▪ Doğal olandan kopma, bunun sonunda ortaya çıkan yapaylık 

▪ Hızlı kentleşme, kırsaldan kente göçler 

▪  Materyalist anlayışın ve yaklaşımın insanı tatmin etmekten uzak olması 

▪ Dinin yerine ikame edilmeye çalışılan aklın ve bilimin, insanın bazı sorularına cevap 

vermekte ve onun ruhunu tatmin etmekte yetersiz kalması 
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▪ İnsanın kutsalla ve metafizik âlemle bağlarının koparılması 

❖ Yehova Şahitleri: Tarih vererek Hz. İsa’nın (a.s.) dünyaya geleceğine, şeytanın hükümranlığına 

son verip Tanrı’nın krallığını başlatacağına inanan kişilere denir. 

❖ Yehova Şahitleri arasından seçilecek 144.000 kişinin Hz. İsa (a.s.) ile birlikte cennete gideceğini, 

dünyada kalan diğer Hristiyanların ise ebediyen burada yaşayacağını savunurlar. 

❖ Bu hareketlerin kurucularından bir bölümü kendisini Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcisi olarak 

görmekte, bazıları ise Tanrı ile irtibat kurduğunu ve vahiy aldığını söyleyerek peygamberlik 

iddiasında bulunmaktadır. 

❖ Din istismarı: Dinin ve dinî değerlerin ekonomik, politik vb. çıkar elde etmek amacıyla 

kullanılmasıdır.  

❖ Örnek: FETÖ Esasen dış güçlerle bağlantılı olan ve onlara hizmet etmek hedefi üzerine kurulan 

FETÖ, yıllarca asıl amacını halktan gizlemiş; kendisini dine ve dinî değerlere son derece bağlı, 

samimi Müslüman bir oluşum olarak sunmuştur.  Ancak bu oluşumun gerçek yüzü, 15 Temmuz 

2016 günü teşebbüs edilen darbe girişimiyle ortaya çıkmıştır.  

❖ İslamofobi: İslam korkusu anlamına gelen bir kavramdır. İslam dininin şiddet içeren, korkutucu 

bir din olduğu, bu nedenle de mutlaka ona karşı önlem alınması ve onunla mücadele edilmesi 

gerektiği varsayımına dayanır. 

3. KUR’AN’DAN MESAJLAR:  EN’ÂM SURESİ 59. AYET VE LOKMÂN SURESI 27. AYET 

❖ Enâm suresi, 59. ayet: ‟Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır; onları ondan başkası bilmez. O, 

karada ve denizde ne varsa bilir; onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları 

içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.” 

❖ Lokmân suresi, 27. ayet: ‟Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından 

yedi deniz daha ona katılsa Allah’ın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak 

güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” 

❖ Gayb: Bu kavram, sözlükte; göz önünde olmayan, gözle görülmeyen, gizli olan, hazırda olmayan 

anlamına gelir. Aynı zamanda gayb, akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen varlık 

alanı demektir. 

❖ İlim: Allah’ın sıfatlarından biridir. Sözlükte; bilgi, bilim, marifet, haber, bir şeyi olduğu gibi ve 

gerçeğe uygun şekilde bilme anlamlarına gelir. Aynı zamanda ilim; ‟gerek duyular âlemine 

gerekse duyularla kavranmayan âleme ait her şeyi bütün ayrıntılarıyla bilen” anlamındadır. 
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11. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
İnançla ilgili Meseleler - 1

1.  Tanrının varlığını ve birliğini, eşi ve benzeri bulunma-
dığını savunan inanma biçimi aşağıdakilerden han-
gisidir? 

A) Ateizm  B) Deizm C) Teizm
D) Agnostisizm E) Nihilizm

2.  “Yeryüzündeki yaşam şüphesiz ki birçok temel koşula 
bağlıdır. Bu koşulların herhangi bir yerde, herhangi bir 
zaman süreci içinde ve sadece rastlantı sonucu olarak 
birbirine önemli bağlarla bağlı bulunmaları matematiksel 
olarak imkânsızdır.” 

(Cressy Morrisson) 

Bu metinde eleştirilen inanç biçimi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Ateizm  B) Panteizm  C) Deizm
 D) Teizm   E) Pozitivizm 

3.  Aşağıdakilerden hangisi vahye dayanmayan inanç 
biçimlerinin ortaya çıkardığı olumsuz etkilerden biri 
değildir? 

A) Ahlaki çöküntü 
B) Ruhsal bunalım 
C) Ekonomik gelişme 
D) Temel değerlerde yozlaşma 
E) Millî ve manevi duygulara yabancılaşma

4.  Tanrı’nın varlığına inanmakla birlikte zamanla Tanrı’nın 
yaratma dışındaki sıfatlarını reddeden düşüncenin adı 
olmuştur.

Hakkında bilgi verilen inanma biçimi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Pozitivizm   B) Ateizm  C) Teizm
 D) Deizm   E) Agnostisizm

5.  “Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki onlar bu deliller-
den yüz çevirerek geçip giderler.” 

(Yusuf suresi, 105. ayet)

“Göklerde ve yerde bulunanların hepsi O’ndan ister. O 
her an yaratma halindedir.”

(Rahmân suresi, 29. ayet)

Bu ayetlerde, inançla ilgili yaklaşımlardan;

 I. ateizm,
 II. teizm,
 III. deizm

hangilerinin geçersizliği vurgulanmaktadır?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III.
D) II ve III. E) I, II ve III.

6.  İslam’a göre din, bilimi teşvik eder ve bilimin ilerlemesini 
destekler. İnananlar Kur’an-ı Kerim’de geçen “Düşünmez 
misiniz?”, “Akletmez misiniz?” gibi ifadelerle ilme yönlendi-
rilmiştir. Bilim dünyasında önemli bir yere sahip olan İbn-i 
Sina, İbn-i Heysem, Ali Kuşçu, Hezârfen Ahmed Çelebi 
gibi Müslüman âlimlerin ortaya koyduğu çalışmalar, İslam 
dininin insanları bilime teşvik ettiğinin bir göstergesidir.

Metinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Din, bilimsel bilginin önünde bir engel oluşturmaz.
B) Bilimin ilerlemesiyle dine ihtiyaç kalmamıştır.
C) İslam medeniyeti pek çok bilim adamının yetişmesini 

sağlamıştır.
D) İslam dini, bilimin gelişmesi için gerekli psikolojik ze-

mini oluşturmuştur.
E) Müslüman bilim adamları bilimin gelişmesinde ön 

ayak olmuşlardır. 
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İnançla ilgili Meseleler - 1

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

M
E

B
  2

01
8 

- 
20

19
   

● 
  Ö

lç
m

e,
 D

eğ
er

le
nd

irm
e 

ve
 S

ın
av

 H
iz

m
et

le
ri 

G
en

el
 M

üd
ür

lü
ğü

11. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

11

7.  İslam dini aklın kullanılmasına çok büyük önem vermiş, 
aklını kullanmayanları ise eleştirmiştir. Örneğin; Enfâl su-
resi 22. ayette: “Şüphesiz, yeryüzünde yürüyen canlıların 
Allah katında en kötüsü, akıllarını kullanmayan sağırlar, 
dilsizlerdir.” buyrulmaktadır.

Buna göre İslam dini ile ilgili olarak;

 I. İnsanların düşünmelerini istemektedir.
 II. Aklını kullanmayanları eleştirmektedir.
 III. Her türlü bilgiye akılla ulaşılabileceğini söylemiştir.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir.

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II.
D) II ve III. E) I, II ve III.

8.  İnsan sürekli bir anlam arayışı içindedir. Kendi kendine, 
“Ben kimim? Niçin yaratıldım? Nereye gideceğim? İyi ne-
dir? Doğru nedir? Adaletli olan nedir? Güzel nedir? Bu 
dünyanın sonu ne olacak?” gibi sorular sorar.

Bu sorulara en anlamlı cevabı aşağıdakilerden han-
gisi verir?

A) Felsefe  B) Tarih C) Bilim
D) Sanat E) Din

9.  İnsanların mutlak bilgiye ve hakikate ulaşamayacağını, 
özellikle tanrı hakkında kesin bilgi elde etmenin mümkün 
olmadığını savunurlar. Ne tanrının varlığını inkâr ederler ne 
de tanrının varlığının etkilerini yaşantılarında gösterirler.

Metinde inançla ilgili yaklaşımlardan hangisi anlatıl-
maktadır.

A) Pozitivizm   B) Ateizm  C) Teizm
D) Deizm   E) Agnostisizm

10.  Evren ve evrende meydana gelen olayların aşkın bir var-
lık tarafından yaratılıp yaratılmadığı sorunsalına olumsuz 
cevap için geliştirilen argümanlar bu inanma biçiminin 
neredeyse karakterini oluşturmuştur. 

Burada söz konusu edilen inanma biçimi aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Ateizm  B) Deizm  C) Teizm 
D) Sekülarizm  E) Pozivitizm

11.  I. Modernleşme süreci ile birlikte hızlı şehirleşme
 II. Bireyci düşüncenin hâkim olması 
 III. Aile kurumunun zayıflaması

gibi nedenlerden hangileri yeni dini hareketlerin orta-
ya çıkmasına sebep olmaktadır?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II.
D) II ve III. E) I, II ve III.

12.  Aşağıdakilerden hangisi yeni dini hareketlerle ilgili 
yanlış bilgi içermektedir?

A) Kendilerine göre birtakım ahlaki kuralları vardır.
B) Toplumdaki geleneksel değerlerin yaşatılmasına çaba 

gösterirler.
C) Toplumda var olan yaygın din anlayışına karşı çıkarlar.
D) Siyasi veya sosyal krizler insanları bu hareketlere yö-

neltmektedir.
E) Çeşitli kültürlerin bir arada bulunduğu toplumlarda hız-

la yayılmıştır.

42



http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/

M
E

B
  2

01
8 

- 
20

19
   

● 
  Ö

lç
m

e,
 D

eğ
er

le
nd

irm
e 

ve
 S

ın
av

 H
iz

m
et

le
ri 

G
en

el
 M

üd
ür

lü
ğü

11. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
İnançla ilgili Meseleler - 2

1.  Evrenin yaratılışını ve evrendeki olayların tamamını 
tesadüfle açıklayan inanma biçimi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Teizm B) Politeizm  C) Nihilizm
D) Deizm E) Ateizm 

2.  İnancın doğru bilgilere dayandığı durumlarda aşağı-
dakilerden hangisinin görülmesi beklenir?

A) Ahlaki çöküntü
B) Ruhsal bunalım 
C) Batıl inançlarda azalma 
D) Hayatın anlamsızlaşması
E) Toplumsal değerlerde yozlaşma

3.  “Allah gökten su indirdi de onunla yeryüzünü ölümünden 
sonra diriltti. Şüphesiz bunda dinleyecek bir toplum için 
bir ibret vardır.” 

(Nahl suresi, 65. ayet)

“...Her millet için mutlaka bir uyarıcı (peygamber) gelmiştir.”
 (Fâtır suresi, 24. ayet)

Bu ayetler, inançla ilgili yorumlardan;
 I. nihilizm,
 II. deizm,
 III. ateizm

hangilerinin iddialarını reddetmektedir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III.
D) II ve III. E) I, II ve III.

4.  Tanrının varlığını ve birliğini savunup O’nun eşi ve ben-
zeri bulunmadığına inanma biçimidir. Daha çok vahye 
dayanan ilahi dinlerdeki tek tanrı anlayışını ifade için kul-
lanılmaktadır.

Hakkında bilgi verilen inanma biçimi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Ateizm B) Deizm C) Teizm
D) Nihilizm E) Sekülarizm 

5.  15 Mart günü Yeni Zelanda da iki camiye Cuma namazı sı-
rasında saldırıda bulunuldu. İnsanlığı hüzne boğan bu olay 
sonrası Yeni Zelanda halkının saldırıyı şiddetle kınamaları, 
açıkça üzüntülerini bildirip bunu içten paylaşmaları, dayanış-
ma çalışmaları, Müslümanların yanında yer almaları dünya 
barışı için ümit verici bir tutumdur. Diğer taraftan Yeni Zelanda 
halkının bu tutumu diğer toplumlar hakkında yanıltıcı genelle-
meler yapmaktan da alıkoyacak bir örnek olmuştur.

Buna göre, dünyada barış ortamının oluşabilmesi için;

 I. Farklı din ve kültürler hakkındaki önyargılardan kurtulması
 II. Kendi anlayışının doğruluğunu başkalarına kabul ettirmesi
 III. Olaylardan doğru sonuçlar çıkarmak için gerçekçi ba-

kabilmesi

tutumlarından hangileri bireyden beklenir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III.
D) II ve III. E) I, II ve III.

6.  “Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır; onları O’ndan 
başkası bilmez…” 

(En’âm suresi, 59. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi ayette geçen gayb kelimesi 
ile ilgili yanlış bir bilgi içermektedir?

A)  Akılla kavranamayan bilgiler olduğu için reddedilir.
B)  Göz önünde olmayan, gizli olan anlamındadır.
C)  Sadece Allah’ın bildirdiği kadarı bilinebilir.
D)  İnsanlar gayba ait bilgileri peygamberlerden öğrenirler.
E)  Melekler, cennet, ahiret gibi gerçekler gaybî konulardır.

7.  Ustasız olmazken basit bir kalem, 

Nasıl icat oldu muhteşem âlem? 

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu sözle çelişir? 

A) Evren mükemmel bir düzen içinde var edilmiştir. 
B) Âlemdeki pek çok şey kendiliğinden oluşmuştur. 
C) Evrende hiçbir şey tesadüfen oluşamaz. 
D) Yaşadığımız evreni var eden biri vardır. 
E) Evren yaratıcı tarafından tasarlanmıştır.

12
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İnançla ilgili Meseleler - 2

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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11. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

12

8.  İnsanlık 20. yy.’dan itibaren hızlı bir “dünyevileşme” yarışı 
içine girdi ve din, dünya ve günlük hayat için anlamını 
yitirmeye başladı.  Özellikle hukuki konularda, toplumu 
ilgilendiren sosyal kararlarda ve siyaset biliminin işleyi-
şinde din merkezli görüşler etkisini yitirdi.

Metinde sözü edilen yaşam tarzını benimseyen dü-
şünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nihilizm B) Teizm C) Deizm
D) Ateizm E) Sekülarizm 

9.  Dinî duyguları istismar eden grupların toplumdaki samimi 
Müslümanların üzerinde olumsuz etkileri olmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi dini istismarın yaşanmama-
sı için dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

A) Dinin insan hayatındaki tutum ve davranışları şekil-
lendirmesi yadırganmamalıdır.

B) Din asıl kaynaklarından öğrenilerek yanlış yönlendir-
melerin önüne geçilmelidir.

C) Hz. Peygamberden başka kimse dinin mutlak temsil-
cisi olarak görülmemelidir.

D) Her dini söylem ve davranış istismar kapsamında de-
ğerlendirilmelidir.

E) Toplumda doğru din anlayışının yerleşmesi için çalış-
malar yapılmalıdır.

10.  
TANRI DİN

I Agnostizm Vardır Yoktur
II Ateizm Yoktur Yoktur
III Deizm Vardır Yoktur
IV Teizm Yoktur Vardır

Tabloda verilen felsefi yaklaşımların Tanrı ve din gö-
rüşlerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III.
D) II ve III. E) I, II ve IV

11.  Kişinin inançla ilgili farklı akımlara yönelmesinde etkili olan 
meselelerden biri de kötülük problemidir. Buna göre dünyada 
yaşanan olumsuzlukların sebebi olarak Tanrı gösterilmekte, 
eğer bu kadar kötülük varsa Tanrı’nın da varlığının sorgu-
lanması gerektiği vurgulanmaktadır. Dolayısıyla bu önerme 
Tanrı’yı inkâr etmenin bahanesi olarak kullanılmaktadır.

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde bu problemin ger-
çek nedeni vurgulanmıştır?

A) “Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz 
yüzündendir; kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar.” 

(Şûrâ suresi, 30. ayet)
B) “Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men 

eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.”
(Âl-i İmrân suresi, 104. ayet)

C) “Kim güzel bir işe aracılık ederse, ona o işin sevabın-
dan bir pay vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse 
ona da o kötülükten bir pay vardır.”

(Nisâ suresi, 85. ayet)
D) “Bir kötülüğün karşılığı, onun gibi bir kötülüktür (ona 

denk bir cezadır). Ama kim affeder ve arayı düzeltirse 
onun mükâfatı Allah’a aittir.”

(Şûrâ suresi, 40. ayet)
E) “Allah, zulme uğrayanın dile getirmesi dışında, kötü 

sözün açıklanmasını sevmez.”
(Nisâ suresi, 148. ayet)

12.  Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerin-
den farklıdır?

A) “İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden ka-
rada ve denizde düzen bozuldu…”

(Rûm suresi, 41. ayet)
B) “Şüphesiz ki Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez, 

fakat insanlar kendilerine zulmederler.”
(Yûnus suresi, 44. ayet)

C) “Kim iyi bir iş yaparsa, bu kendi lehinedir. Kim de kötülük 
yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir.”

(Fussilet suresi, 46. ayet)
D) “Başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız 

yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder.”
(Şûrâ suresi, 30. ayet)

E) “İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. Hâlbuki onlar 
gaflet içinde yüz çevirmekteler.”

(Enbiyâ suresi, 1. ayet)
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ÖZET  

1. YAHUDİLİK 

❖ Yahudiler, tarihlerini Hz. İbrahim’le (a.s.) başlatırlar. Hz. İbrahim’le (a.s.) oğlu Hz. İshak (a.s.) 

ve onun oğlu Hz. Yakup’un (a.s.) Yahudilik tarihi açısından önemli bir yeri vardır. Bunlar, 

Yahudi milletinin ataları kabul edilir.  

❖ İsrailoğullarının on iki kabilesi: Hz İshak’ın soyundan gelen  Hz. Yakup’un (a.s.) on iki oğluna 

dayanmaktadır. 

❖ Yahudi: İsrailoğulları için Yahudi kavramı da kullanılır. Babil Sürgünü’nden sonra Filistin’deki 

Yahuda bölgesine nispetle İsrailoğullarına Yahudi denilmiştir. 

❖ Musevi: Hz. Musa’nın (a.s.) şeriatına bağlı olan kimse demektir. Yahudiler için kullanılan 

kavramlardan biridir. 

❖ İsrail: Hz. Yakup’un (a.s.) lakabıdır. 

❖ Hz. Yakup’un (a.s.) oğulları, kıskançlıkları sebebiyle kardeşleri Yusuf’u (a.s.) kuyuya attılar. Hz 

Yusuf uzun yıllar sonra Babası ve diğer aile fertlerini de Mısır’a getirtti. Bundan sonra 

İsrailoğulları Mısır’da yaşamaya başladılar. Ancak Hz. Yusuf’un (a.s.) vefatından sonra 

İsrailoğulları köleleştirildiler. 

 

11. SINIF 5.ÜNİTE: YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 
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❖ Hz. Musa (a.s.) Firavun’un sarayında büyüdü. Medyen’e gitti orada evlendi. Peygamberlik görevi 

verildi.  

❖ 10 Emir: Hz. Musa (a.s.), İsrailoğullarını alıp Mısır’dan çıktı. Sina Dağı’na vardığında Allah 

(c.c.) ona, Yahudiliğin temel ilkelerini oluşturan on emri levhalar hâlinde verdi.  (Kitab-ı 

Mukaddes, Eski Ahit, Çıkış, 20: 2-17.) 

1. Seni Mısır’dan, esaret evinden çıkaran Tanrı’n benim. Benden başka ilahın olmayacak. 

2. Kendine, yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan 

herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek ve onlara 

tapmayacaksın. 

3. Rabb’in adını boş yere ağzına almayacaksın. 

4. Cumartesi gününü daima hatırlayıp onu kutsal sayacaksın. Haftanın altı günü çalışacak, 

bütün işlerini yapacak, yedinci gün ise istirahat edeceksin. Cumartesi günü, istirahata 

tahsis edilmiş umumi dinlenme günüdür. O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen, 

hayvanların, aranızdaki yabancılar dâhil hiçbiriniz çalışmayacaksınız. 

5. Anne ve babana hürmet edeceksin. 

6. Öldürmeyeceksin. 

7. Zina yapmayacaksın. 

8. Çalmayacaksın. 

9. Komşuna karşı yalancı şahitlik etmeyeceksin. 

10.  Komşunun evine, karısına, hizmetçisine, öküzüne, eşeğine, kısaca hiçbir şeyine göz 

dikmeyeceksin. 

❖ İsrailoğulları, en parlak dönemlerini Hz. Davut (a.s.) ve Hz. Süleyman (a.s.) zamanında 

yaşadılar. 

❖ Hz. Davut (a.s.), Kudüs’te büyük bir mabet inşa etmek için çalışmalar başlattı. Ancak bu mabedi 

kendisi tamamlayamadan vefat etti. Kutsal mabet, Hz. Süleyman (a.s.) tarafından tamamlandı. 

❖ Ağlama Duvarı: Günümüzde Yahudi kutsal mabedinin sadece batı duvarı kalmıştır. Bu duvara 

ağlama duvarı denir. 
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❖ Babil Sürgünü: MÖ 587 yılında Babilliler Kudüs’ü ele geçirip kutsal mabedi tahrip ettiler. 

İsrailoğullarını buradan çıkarıp sürgün ettiler. 

❖ Daha sonra Babillileri yenen Persliler, İsrailoğullarının tekrar Kudüs’e 

❖ girmesine ve burada kutsal mabedi yapmasına izin verdiler. Bu dönemde Yahudi bilgini Ezra’nın 

önderliğinde Yahudiliğin kurum ve kuralları sistemleştirilip yeniden yaşatılmaya başlandı. 

Kaybolan ve tamamen unutulan Tevrat, Ezra tarafından yeniden yazıldı. MÖ 330’lu yılarda 

da Kudüs, Yunanlıların hâkimiyetine girdi. 

❖ Roma Sürgünü: Milattan sonra Kudüs’ü işgal eden Romalılar, kutsal mabedi yıktılar ve 

Yahudileri buradan çıkarıp sürgün ettiler. Mabedin yıkılmasından sonra Yahudiler dünyanın 

çeşitli yerlerine dağıldılar. 

❖ Menora: Yahudiliğin en önemli iki sembolünden biri olarak bilinen yedi kollu şamdandır. 

❖ İsrail Yıldızı: Yahudiliğin en önemli iki sembolünden iç içe geçmiş iki yıldızdan oluşan Kral 

Davut’un (a.s.) mührüdür. 

                     

❖ Siyonizm: Adını Kudüs’ün en yüksek tepesi olan Sion’dan almaktadır. Yahudilikte Sion kavramı, 

aynı zamanda Kudüs’ü ve genel olarak vadedilmiş toprakları ifade etmek üzere kullanılmaktadır. 

Siyonizm, Yahudi halkının, Sion merkezli bir dünya devleti kurma hedeflerini ifade eder. Buna 

göre Siyonizm, tarihte İsrailoğullarının vadedilen topraklara dönmesini ve Yahudi hayatının 

yeniden canlandırılmasını savunan Yahudi milliyetçiliğidir. 

❖ Musa b. Meymun: XII. asırda Yahudiliğin inanç esaslarını belirlemiştir. Ancak söz konusu inanç 

esaslarının, bütün Yahudi mezhepleri tarafından kabul gördüğünü söylemek mümkün değildir.  

❖ Yehova: Yahudilik tek tanrılı bir dindir. Tanrı’nın çeşitli isimleri olmakla birlikte en kutsal ismi 

Yehova’dır. Tanrı’nın gücü sınırsızdır. Yahudilikte Tanrı’ya; güreşmek, yorulmak, dinlenmek 

gibi insani özellikler atfedilmiştir. 

❖ Malaki: Yahudi inancına göre son peygamber Yahudilere gönderilen Malaki’dir. Bu sebeple 

Yahudiler Hz. İsa’nın (a.s.) da Hz. Muhammed’in (s.a.v.) de peygamberliğini kabul etmezler. 

❖ Yahudilere göre peygamberler sıradan insanlar olup diğer insanlar gibi günah işleyebilirler. 

Kadınlar arasından da peygamber seçilebilir. 

 

47



 
 

❖ Tora : Tverat’ın diğer adıdır. 

❖ Tanah : Tverat’ın diğer adıdır. 

❖ Yahudiliğin kutsal metinleri 3 bölümdür. 

1. Yazılı metinler; Tevrat (Tora / Tanah ) : 5 Bölümden oluşur. 

2. Neviim (peygamberler)  

3. Ketuvim (kitaplar)  

❖ Mesih İnancı: Yahudiler, kendilerini kurtarmak üzere Kral Davut yani Davut Peygamber (a.s.) 

soyundan, Allah (c.c.) tarafından gönderilecek kurtarıcıya denir. Yahudi inancına göre Mesih, 

er ya da geç mutlaka gelecek, Yahudileri kurtaracak, onların düşmanlarını cezalandıracak ve 

dünya barışını sağlayacaktır. Böylece Tanrı’nın krallığı kurulacak ve Yahudilerin dünya 

hâkimiyeti gerçekleşecektir. 

❖ Ritüel: Dinî bir törenin veya ibadetin kabul edilmiş ve tanımlanmış prosedürleri demektir. 

❖ Sinagog / Havra : Yahudilikteki ibadethanelere denir. 

 

Edirne - Büyük Sinegog 

❖ Kipa: Sinagoga başı açık girmek, Tanrı’ya saygısızlık kabul edilir. Bu sebeple erkekler 

başlarına kipa denilen bir tür takke giyerler. Kadınlar başörtüsü takarlar. 

      

48



 
 

❖ Toplu ritüeller, ergenlik çağına ulaşmış en az on erkeğin katılımıyla ve haham denilen din 

adamlarının yönetiminde yapılır. Kadınlar toplu ritüellere katılamaz ancak özel bölmelerden 

izleyebilir. 

 

❖ Yahudilikte günlük ritüeller sabah, ikindi ve akşam olmak üzere üç kez yapılır. 

❖ Cumartesi: Cumartesi yani şabat, Yahudilerin haftalık dinlenme ve ritüel günüdür. 

❖ Günümüzde varlığını sürdüren belli başlı Yahudi mezhepleri şunlardır: 

▪ Muhafazakâr Yahudiler: Alman Yahudileri arasında ortaya çıkan, Amerika Birleşik 

Devletleri’nde taraftar bulup yaygınlaşan bu mezhebin mensupları, geleneklerine son 

derece bağlı olup laikleşmeye karşıdırlar.  

▪ Ortodoks Yahudiler: Bunlar, Süleyman Mabedi’nin yıkılışından günümüze kadar gelen 

resmî Yahudi inanç ve geleneklerini temsil eden Yahudilerdir. Günümüzde en fazla 

mensubu bulunan Yahudi mezhebidir. İsrail’de de bu Ortodoks Yahudilerin egemenliği söz 

konusudur. Hz. Musa’nın (a.s.) şeriatına sıkı sıkıya bağlı olan Ortodoks Yahudiler, 

cumartesi günü hiçbir iş yapmazlar. 

▪ Reformist Yahudiler: Bu mezhep, Musevilikle çağdaş modern anlayışı uzlaştırmayı 

amaçlamıştır. Yahudilerin, geleneklerini muhafaza ederek çağdaş yaşama uyum 

sağlamalarını hedeflemiştir. Yahudiler arasında din ve dünya işlerinin ayrılması gerektiği 

de ilk kez bu mezhep tarafından savunulmuştur. Reformist Yahudilik; cumartesi çalışma 

yasağının kaldırılması, sinagog ayinlerinin azaltılması, ritüellerin bir kısmının şeklinin 

değiştirilmesi, sözlü Talmut geleneğinin inkâr edilmesi, kadınlarla erkeklerin bir arada 

oturması gibi konulardaki görüşleriyle ön plana çıkmıştır.  

▪ Samiriler: MÖ 722 yılında ortaya çıkmıştır. Bu mezhebin mensupları Yahudi ismini 

kullanmazlar. Hz. Musa’nın (a.s.) getirdiği dinin gerçek uygulayıcısının kendileri olduğunu 

ileri sürerler. Yahudilerin elinde bulunandan farklı bir Tevrat nüshasını okurlar. 

Ritüelleriyle de diğer Yahudilerden ayrılırlar. Yahudiler, bunları ırkları farklı diye gerçek 

Yahudi saymazlar.  
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▪ Yeniden Yapılanmacı Yahudiler: Bu mezhebin mensupları, seçilmiş millet inancını 

kabul etmezler. Yeniden dirilişi ve ahiret hayatını da reddederler. Tevrat’ın Tanrı’nın 

vahiylerini içermediğini, Yahudiler tarafından tarih boyunca oluşturulan bir metin 

olduğunu savunurlar. Mesih inancını kabul etmeyen bu mezhebe göre kadınlar, erkeklerle 

birlikte ibadet edebilir.  

2. HRİSTİYANLIK 

❖ Hristiyan:  Kaynağını Yunanca Hristos’tan almaktadır. Hristos, İsa’ya bağlanan, onun yolundan 

giden anlamına gelmektedir. Hristiyanlar için Hz. İsa’nın (a.s.) doğduğu Nâsıra kasabasına 

nispetle Nasrani, Hz. İsa’ya (a.s.) nispetle de İsevi gibi nitelemeler de kullanılmaktadır. 

❖ Hz. İsa (a.s.):  Bir mucize olarak babasız dünyaya gelmiştir ve onun annesinin adı Meryem’dir. 

Filistin’de bulunan Nasıra kasabasında, tahminen MÖ 4. yılda doğan Hz. İsa (a.s.), çocukluğunu 

ve gençliğini, doğduğu kasabada geçirmiştir. 

❖ Yahudiler, Mesih’in Kral Davut’un soyundan geleceğine ve sadece Yahudileri kurtaracağına 

inandıkları için Hz. İsa’ya (a.s.) iman etmemişler, onun davetine karşı çıkmışlardır.  

❖ Hz. İsa otuz yaşına geldiğinde ise Allah (c.c.) tarafından peygamber olarak görevlendirilmiş ve 

tebliğ faaliyetlerine başlamıştır. Onun tebliği üç yıl sürmüştür. 

❖ MS 30 yılında, dönemin Roma valisi tarafından; toplumda kargaşa, anarşi ve isyan çıkarmakla 

suçlanmış ve yargılanarak çarmıha gerilme cezasına çarptırılmıştır. Daha sonra ceza infaz edilmiş 

ve Hristiyanlara göre Hz. İsa (a.s.), çarmıha gerilerek öldürülmüştür. İslam inancına göre Allah 

onu kurtarmıştır. 

❖ “Bir de inkârlarından ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından ve ‛Biz Allah’ın peygamberi 

Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük’ demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu 

öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa 

düşenler, bu konuda kesin bir şüphe içindedirler.  O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna 

uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler.” Nisâ suresi, 156-157. ayetler. 

❖ Havari: Hz. İsa’nın (a.s.) kendisine yardımcı olarak seçtiği ve İncil içerisindeki hükümleri, 

öğütleri insanlara bildirmekle görevlendirdiği on iki kişiye havari denir. 

❖ Pavlus: Zaman içinde Hrsitiyanlık’ın Hz. İsa (a.s.) merkezli bir din olmuası ve onunla ilgili çeşitli 

yorumlar çerçevesinde ilk çıktığı noktadan çok farklı noktalara evrilmesine neden olan aziz. 

❖ Özü itibarıyla tevhit esasına dayanan Hristiyanlığın teslise evrilmesi, Pavlus’un eliyle 

gerçekleşmiştir. Pavlus’a göre İsa (a.s.), tanrısal oğlun, insanoğlunun kurtulması için bedenleşmiş 

hâlidir. O, çarmıha gerildikten üç gün sonra dirilmiş ve gökyüzüne yükselmiştir. Böylece ölüme 

ve günaha galip gelmiştir. İsa’ya (a.s.) inananlar da onun gibi ölüme ve günaha galip 

geleceklerdir. Pavlus, Yahudiler tarafından yakalanıp hapse atılır. Daha sonra da idam edilir. 
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❖ İmparator Konstantin: 313 yılında Milan Fermanı ile Hristiyanlığı koruma altına almıştır. 395 

yılında da Teodosius, Hristiyanlığı Roma’nın resmî dini hâline getirmiş ve onun dışındaki tüm 

inançları yasaklamıştır. Bundan sonra Hristiyanlık, hızlı bir yayılma sürecine girmiştir 

❖ İznik Konsili: 325 yılında Hristiyanlar arasında inanç birliğini sağlamak için din adamları 

toplanmıştır. İznik Kredosu adıyla bilinen inanç bildirgesi kabul edilmiştir. Bunun yanı sıra İznik 

Konsili’nde çok sayıda İncil’den dört tanesi kilise tarafından kutsal kitap kabul edilmiş, diğerleri 

ise dışlanmıştır. 

 

❖ Havariler Kredosu: Hristiyanlığın inanç esasları şunlardır:  

“Ben Tanrı’ya, kudretli Baba’ya ve onun biricik oğlu Rab İsa’ya, Bakire Meryem ve Kutsal 

Ruh’tan doğmuş olduğuna, Pilatus zamanında çarmıhagerildiğine, öldüğüne ve gömüldüğüne, 

üçüncü gün ölüler arasından dirildiğine, göklere yükseldiğine, Baba’nın sağında oturduğuna, 

oradan ölüleri ve dirileri yargılamak üzere ineceğine inanırım. Ve Kutsal Ruh’a, evrensel kiliseye 

ve azizlerin birliğine, günahların bağışlanacağına, ölülerin dirileceğine ve sonsuz hayata 

inanırım.” 

❖ Teslis İnancı: Baba (Tanrı) Oğul (İsa) ve Kutsal Ruh (İlahi Sevgi) 

❖ Kitab-ı Mukaddes : Hristiyanların kutsal kitabıdır. Kitab-ı Mukaddes, Tevrat (Eski Ahit) ve İncil 

(Yeni Ahit) olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.  

❖ Eski Ahit: Tevrat. 

❖ Yeni Ahit: İncil. Matta, Markos, Luka, Yuhanna İncilleri ile Resullerin İşleri, Pavlus’un 

Mektupları ve Vahiy bölümlerinden oluşmaktadır. Hristiyan kutsal metinleri Hz. İsa’dan (a.s.) 

sonra yazılmıştır ve tahrif edilmiştir. Bunlar, vahiy de dağildir. Bunları yazanlar, kulaktan kulağa 

ulaşan bilgileri sözlü ve yazılı Hristiyan geleneğine bağlı kalarak oluşturmuşlardır. 

❖ Kilise: Hristiyanlıkta kutsal sayılan mekânlardır. Hristiyanların bir araya gelip ayin yaptıkları 

mekânlara kilise denir. Kilise kavramı, mezhep anlamında da kullanılır. Katolik kilisesi, Ortodoks 

kilisesi ifadeleri buna örnek verilebilir. Dünya’da yapılan ilk kilise Hatay Antakya’dadır. (Saint 

Pierre Kilisesi) 
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            Hatay - Saint Pierre Kilisesi                                 İstanbul /  Balat - Bulgar Kilisesi 

❖ Katedral: Kiliselerin büyük olanlarına katedral denir. 

❖ Şapel: Kilisenin küçük olanlarına denir. 

❖ Haç (Istavroz): Hristiyanlığın en önemli sembolü olup Hz. İsa’nın (a.s.) çarmıha gerilişini 

simgeler. 

❖ Hristiyanlıkta papaz, rahip ve rahibeler din adına hizmet yürüten başlıca kişilerdir. 

 

❖ Noel: Hz. İsa’nın (a.s.) doğumu anısına genel olarak 25 Aralık’ta kutlanan önemli bir ayindir. 

❖ Vaftiz: Hristiyan olmanın ilk adımı ve şartı olan vaftiz, aynı zamanda bir kiliseden diğerine 

geçmek için de gereklidir. Vaftiz, Hz. Âdem’in (a.s.) işlediği asli suçtan kurtulmanın da tek 

yoludur. 

❖ Evharistiya/Ekmek-Şarap Ayini: Hz. İsa’nın (a.s.), çarmıha gerilmeden önce havarileriyle 

yediği son akşam yemeğinin hatırasına yapılan ayindir. Pazar günleri kilisede yapılmaktadır. 

❖ Konfirmasyon/Kuvvetlendirme: Vaftiz edilen çocuğun, takdis edilmiş bir yağla vücudunun 

yağlanması şeklinde gerçekleştirilen ayindir. Bu ayin, vaftizin kuvvetlendirilmesi anlamına gelir. 

❖ Günah İtirafı /Tövbe / Günah Çıkarma: Günah işleyen kişinin, günahını kilisede itiraf etmesi 

ve rahibin, Baba, Oğul veKutsal Ruh adına o kişinin işlediği günahı bağışlamasıdır. 

❖  Son Yağlama: Ölümü yaklaşan hastalara uygulanan bir ayindir. Hastanın şifa bulması, 

günahlarının bağışlanması ve rahat bir şekilde ölmesi amacıyla yapılmaktadır. 

❖ Rahip Takdisi: Din adamlarının rahip olarak atanması ayinidir. Bu ayinde ataması yapılan kişi, 

hayatını Hristiyan topluluğuna adamayı vadeder. 

❖ Evlilik: Evlenecek çiftlerin kilise tarafından takdis edilmesi ve mukaddes bir bağla birbirine 

bağlanmasını ifade eden bir ayindir. 

❖ Ortodoks ve Katolikler yukarıdaki sakramentlerin hepsini benimseyip uygularken Protestanlar 

sadece vaftizle Evharistiya’yı kabul ederler. 

❖ Katoliklik: Merkeziyetçi, gelenekçi ve dogmalara bağlılığıyla ön plana çıkmıştır. Günümüzde 

Hristiyanların büyük çoğunluğu bu mezhebe mensuptur. Katolik kilisesinin merkezi, 
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Vatikan’dır. Vatikan’daki dinî lider Papa, yanılmaz otoritedir ve İsa Mesih’in, evrensel kilise 

üzerinde havari Petrus’a bıraktığı yetkiyi sürdürmektedir. Katolik mezhebine göre din 

adamlarının evlenmesi yasaktır.  

 

❖ Ortodoksluk: Katoliklikten sonra en yaygın ikinci Hristiyan mezhebidir. Katoliklik gibi 

merkeziyetçi ve hiyerarşik yapıyı değil, eşitlikçi kilise anlayışını benimser. Özelliğine ve yerine 

göre kilisenin başında bulunan din adamları için patrik, piskopos, metropolit gibi nitelemeler 

kullanılır. İstanbul Fener Ortodoks Patrikhanesi’nin bu mezhebe göre önceliği ve şerefi 

bulunmaktadır. Ortodoks mezhebinde rahipler evlenebilir ancak üst düzey din adamlarının 

evlenmesi yasaktır. 

 

❖ Protestanlık: XVI. yüzyılda Martin Luther’in (öl. 1546.) başlattığı reform hareketleriyle ortaya 

çıkıp yaygınlaşmıştır. Luther; kilisenin günahları bağışlamasına ve bunu mali kaynak hâline 

getirmesine, İncil yorumunu tekeline almasına, ayin dilinin Latince olmasının zorunluluğuna 

karşı çıkmıştır. Protestanlar kurtuluşun yalnız imanla olacağını, bunun için kilisenin ve kiliseyi 

temsil eden ruhban sınıfının aracılığına ihtiyaç olmadığını savunurlar. Tek otoritenin kutsal kitap 

olduğuna inanırlar. 
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❖ Evangelizm:  Hristiyan yayılmacılığı ve misyonerliği ile eş anlamlı olarak kullanılan bir 

kavramdır. Oluşturdukları birçok kuruluş vasıtasıyla misyonerlik faaliyeti yaparlar. Evangelistler; 

Hz. İsa (a.s.) ikinci kez yeryüzüne gelmeden, dünyanın son zamanlarında Orta Doğu merkezli 

büyük bir kaosun ve şiddetin yaşanacağına, Kudüs’te kutsal mabedin üçüncü kez inşa edileceğine, 

gökten ateş yağması gibi olayların ve iyilerle kötüler arasında son bir savaşın (Armagedon 

Savaşı) yaşanacağına inanırlar. 

3. KUR’AN’DAN MESAJLAR: NİSÂ SURESİ 69. AYET 

❖ “Kim Allah’a ve Peygamber'e itaat ederse, işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği 

peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. 

Nisâ Suresi 69. Ayet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54



http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/

M
E

B
  2

01
8 

- 
20

19
   

● 
  Ö

lç
m

e,
 D

eğ
er

le
nd

irm
e 

ve
 S

ın
av

 H
iz

m
et

le
ri 

G
en

el
 M

üd
ür

lü
ğü

11. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
Yahudilik - 1

1.  I.	 Kutsal	kitaplarına	Tevrat	(Torah)	adı	verilir.
	 II.	 Menora	ve	Davut	yıldızı	kutsal	sembollerindendir.
	 III.	Mabetlerde	resim,	heykel	vb.	bulundurulması	yasaktır.

Numaralanmış bilgilerden hangileri Yahudilikle ilgilidir?

A)	Yalnız	I.		 B)	Yalnız	III.		 C)	I.	ve	II.
D)	II.	ve	III.		 E)	I,	II.	ve	III.

2.   • İslam’da	namaz	ibadeti	günlük	beş	vakit	olarak,	haftalık	
ise	Cuma	günleri	camide	yerine	getirilir.

• Hristiyanlıkta	günlük,	haftalık	ve	yıllık	 ibadetler	vardır.	
Yıllık	 ibadetler	 dini	 bayramlarda,	 günlük	 ibadetler	 sa-
bah	ve	akşam,	haftalık	 ibadetler	 ise	haftanın	belli	 bir	
günü	mabetlerde	yapılır.

• Yahudilikte,	günlük	ve	haftalık	ibadetler	vardır.	Günlük	
ibadetler	 sabah,	 öğle	 ve	 akşam	 vakitlerinde	 yapılır.	
Haftalık	ibadet	ise	belli	bir	günde	büyük	ibadet	mekân-
larında	yerine	getirilir.

Bu bilgilerden vahiy kaynaklı dinlerde ibadetlerle ilgili;

	 I.		 Belli	zamanlarda	yerine	getirilir.
	 II.		Haftalık	ibadet	zamanları	kutsal	kabul	edilir.
	 III.		Günlük	 ibadetlerin	 mabetlerde	 yapılma	 zorunluluğu	

vardır.

yargıların hangilerine varılabilir?

A)	Yalnız	I.		 B)	Yalnız	II.		 C)	I.	ve	III.
D)	II.	ve	III.		 E)	I,	II.	ve	III.

3.  Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikteki “On Emir”den 
biri değildir?

A)	 Öldürmeyeceksin.
B)	 Zina	yapmayacaksın.
C)	 Borçludan	faiz	almayacaksın.
D)	 Put	yapıp	ona	tapmayacaksın.
E)	 Anne-babana	saygı	göstereceksin.

4.  Aşağıdakilerden hangisinde Yahudilikle ilgili bilgi 
yanlışlığı yapılmıştır?

A)	 Tanrı’ya	Yehova	adı	verilmiştir.
B)	 Musevilik	olarak	da	adlandırılır.
C)	 Zebur	ilahi	kitap	olarak	kabul	edilir.
D)	 Zamanla	milli	bir	din	haline	gelmiştir.
E)	 Tanrı’ın	Pazar	günü	istirahat	ettiğine	inanılır.

5.  Yahudilikte haftalık ibadet günü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A)	Pazar		 B)	Cumartesi	 C)	Salı	
D)	Çarşamba		 E)	Cuma

6.  Yahudiliğin	kutsal	kitabı	beş	ana	bölümden	oluşur.
Aşağıdakilerden hangisi bu bölümlerden biri değildir?

A)	Tekvin		 B)	Tesniye	 C)	Çıkış
D)	Mektuplar	 E)	Levililer

7.  Aşağıdaki kavramlardan hangisi Yahudiliğe ait değildir? 

A)	Haham		 B)	Elohim		 C)	Menora	
D)	Yehova		 E)	Vaftiz

13
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Yahudilik - 1

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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11. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

13

8.  Mezheplerden;
	 I.	 Samiriler,
	 II.	 Matüridilik,
	 III.	Protestanlık

hangileri günümüz Yahudi mezheplerindendir? 

A)	Yalnız	I.		 B)	Yalnız	II.		 C)	I.	ve	III.
D)	II.	ve	III.		 E)	I,	II.	ve	III.

9.  “Anne	babana	saygı	göstereceksin.”
(On	Emir)	

“Küçüklerine	sevgi	 ve	şefkat,	büyüklerine	saygı	göster-
meyen	bizden	değildir”

(Hadis-i	şerif)	

Bu hadis ve Tevrat’ın mesajında vurgulanan husus 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Dürüstlük	 B)	Doğruluk			 C)	İyilik		
D)	Tutarlılık		 E)	Hürmet	

10.  Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik ile ilgili yanlış bir 
bilgidir? 

A)	 Tanrılarına	insana	özgü	nitelikler	atfederler.
B)	 Tanrıları	için	Elohim	adını	da	kullanırlar.
C)	 İbadetler	topluca	değil	bireysel	yapılır.
D)	 Cumartesi	günü	Yahudilerin	kutsal	günüdür.
E)	 Sinagoglarda	resim	ve	heykele	yer	verilmez.

11.  Hz.	 Ömer	 Kudüs’e	 girdiğinde	 Yahudi	 ve	 Hristiyanların	
inançlarına	da	ibadethanelerine	de	karışmamıştır.	Aksine	
kendisini	 başka	 din	 mensuplarının	 koruyucusu	 ilan	 et-
miştir.

Hz. Ömer’in bu davranışıyla ilgili vurgulanan husus 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 Dinde	zorlama	yoktur	ilkesini	uygulamaktadır.
B)	 Kendisine	ve	ordusuna	çok	güvenmektedir.
C)	 Dünyaya	gücünü	göstermek	istemektedir.
D)	 Kudüs’te	birçok	etnik	grup	yaşamaktadır.
E)	 Üstün	liderlik	vasıflarına	sahip	bir	kişidir.

12.  Tevrat’ta	şöyle	denilir:	“…Tartınız	da	ölçünüz	de	eksizsiz	
ve	doğru	olacak…”

Bu mesaj aşağıdakilerden hangisinin anlamına uy-
gundur?

A)	 “…O’nun	katında	her	şey	bir	ölçüye	bağlıdır.”
(Ra’d	suresi,	8.	ayet)

B)	 	“Ne	mutlu	doğruluğa	acıkıp	susayanlara!	Onlar	doyu-
rulacaklardır.”	

(Kitab-ı	Mukaddes,	Matta)
C)	 “Ey	iman	edenler!	Allah’a	karşı	gelmekten	sakının	ve	

doğrularla	beraber	olun.”
(Tevbe	suresi,	119.	Ayet)

D)	 “İnsanların	hakkı	olan	şeyleri	kısmayın,	bozgunculuk	
yaparak	yeryüzünde	karışıklık	çıkarmayın.”

(Şuarâ	suresi,	183.	ayet)
E)	 “Kul,	şakalaşırken	yalan	söylemeyi	ve	haklı	bile	olsa	

tartışmayı	terk	etmedikçe	tam	iman	etmiş	olamaz.”	
(Hadis-i	şerif)
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11. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
Yahudilik - 2

1.  Yahudiler cumartesi gününü kutsal kabul ederler.

Bu durumun gerekçesi olarak aşağıdakilerden han-
gisi doğrudur?

A) Yahudilerin Mısır’dan çıkarıldığı gün olması
B) Tanrının dinlendiği yedinci gün olduğu inancı
C) Yahudi inancında haftalık bayram günü olması
D) Dünyada tatil olarak kabul edilen bir gün olması
E) Kıyametin cumartesi günü kopacağına inanılması

2.  Yahudileri ifade etmek için geçmişten günümüze kadar 
kullanılmaya devam eden bazı kavramlar vardır.

Buna göre;

 I. İbranî, 
 II. Musevî,
 III. Nasranî

kavramlarından hangileri Yahudiler için kullanılmıştır?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.  C) I ve II.
D) II ve III.  E) I, II ve III.

3.  Yahudilikle ilgili aşağıdaki yargıların hangisinde bilgi 
yanlışı yapılmıştır?

A) Kutsal kitabı Tevrat’tır.
B) Tanrı için Yehova ismi kullanılır.
C) Hz. Musa’ya nispetle de adlandırılır.
D) İbadethaneleri havra ve sinagogdur.
E) Evrensel din özelliği devam etmektedir.

4.  Yahudiliğin temeli kabul edilen on emirde; 

 I. Yalancı şahitlik yapmayacaksın. 
 II. Rabbinin ismini her vakit anacaksın.
 III. Yaptığın putlara kurban sunacaksın. 

ilkelerinden hangileri yer almaz? 

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.  C) I ve II.
D) II ve III.  E) I, II ve III.

5.  Yahudilikle ilgili;

 I. Tarihlerini Hz. İbrahim ile başlatırlar. 
 II. Dünyada en fazla müntesibi bulunan dindir. 
 III. Hz. Musa dönemini en görkemli dönem olarak kabul 

ederler. 

durumlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.  C) I ve II.
D) II ve III.  E) I, II ve III.

6.  
YAHUDİLİK HRİSTİYANLIK

I İNANÇ Kadınlar da pey-
gamber olabilir.

Tanrı tektir. Ortağı 
yoktur.

II İBADET Şabat, haftalık 
ibadetlerini yerine 
getirdikleri güne denir.

İbadetlerini kutsal 
kabul ettikleri Pazar 
günü yaparlar.

II AHLÂK İnsan öldürmek 
yasaklanmıştır.

Zina yasaklanan 
davranışlardandır.

Tabloda verilen dinlerin inanç, ibadet ve ahlâk konu-
larındaki görüşlerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.  C) I ve II.
D) II ve III.  E) I, II ve III.

14
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11. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

14

7.  Mabedin onarımında önderlik yapmış, kaybolan Tevrat’ı 
tekrar yazmış,  Yahudilerin uymadıkları şabat yasaklarını 
yeniden tesis etmiş ve Yahudi olabilmek için Yahudi an-
neden doğma şartını getirmiştir. 

Yaptıklarıyla Yahudiliğin bugünkü yapısının oluşma-
sında önemli bir yeri olan şahsiyet aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Musa b. Meymun  B) Ezra  C) Davud 
D) Saul E) Yeşu

8.  Yahudilikte tek tanrı inancı olmasına rağmen I. Mabet 
Dönemi’nde kurulan İsrail Krallığı’nın çok tanrılı inanca 
geçtiği kutsal kitaplarında ifade edilir. Yahudi kutsal me-
tinlerinde Tanrı Yahve’nin baba olması, yüreğinin sızla-
ması, kıskanması ve ağzının olması gibi birtakım beşeri 
özelliklerinin olduğu belirtilmiştir.

Buna göre;

 I. Zamanla inançlarında şirk unsurları görülmüştür.
 II. Tanrı insana özgü özellikler taşımaktadır.
 III. Tevhid ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmışlardır.

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.  C) I ve II.
D) II ve III.  E) I, II ve III.

9.  Hz. Musa’dan sonra İsrailoğullarına, Allah (c.c.) tarafın-
dan birçok peygamber gönderilir. Hz. Davut ve oğlu Hz. 
Süleyman bu peygamberlerdendir. Filistin’de güçlü bir 
devlet kuran İsrailoğulları, Hz. Süleyman’ın ölümünden 
sonra güçlerini yitirir ve ülkelerini terk etmek zorunda ka-
lırlar. Böylece dünyanın dört bir tarafına dağılırlar.

Bu parçadan Yahudilerle ilgili aşağıdakilerden hangi-
sine ulaşılabilir?

A) Uzun yıllar sürgün hayatı yaşamak zorunda kalmış-
lardır.

B) Hz. Musa Yahudilere gönderilen peygamberlerin ilkidir.
C) Yahudilere dünyanın birçok yerinde rastlamak müm-

kündür.
D) En güçlü dönemlerini Hz. Süleyman zamanında ya-

şamışlardır.
E) İsrailoğulları kendilerine en çok peygamber gönderi-

len kavimdir.

10.  Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerin kutsal metinle-
rinden değildir? 

A) Tora
B) Neviim
C) Talmud
D) Ketuvim 
E) Yuhanna 

11.  Yahudilerin peygamber inancıyla ilgili aşağıdakiler-
den hangisi yanlış bir bilgi içermektedir?

A) Hz. İsa kabul ettikleri bir peygamberdir.
B) İlk peygamber Hz. İbrahim son peygamber ise Mala-

ki’dir.
C) Peygamberler insanlara doğru yolu göstermek için 

vahiy alırlar. 
D) Kendilerini iyiye ve güzelliğe götüren herkes peygam-

ber olarak nitelenir.
E) Hz. Davud ve Hz. Süleyman’ı peygamber değil kral 

olarak kabul ederler.

12.  Kudüs ve çevresinde Yahudi devleti kurmayı amaçlayan 
yahudi hareketine siyonizm denir. Bu hareketin birçok 
çeşidi olmasına rağmen politik ve dinî siyonizm ön pla-
na çıkmıştır. Politik siyonizm, Yahudi milliyetçiliğini ve 
seçilmişlik iddiasını kullanarak Filistin’de devlet kurmayı 
amaçlar. Dinî siyonizm ise mesih düşüncesini önemser 
ve mesihin gelip Yahudileri diğer milletlere egemen kıla-
cağını savunur.

Bu metinden, Siyonizm ile ilgili; 

 I. Yahudi halkını diğer halklardan üstün gören bir hare-
kettir.

 II. Tüm Yahudileri Filistin topraklarında toplamayı amaçlar.
 III. Kendilerini bir gün kurtaracak kişiyi beklemektedirler. 

yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.  C) I ve II.
D) I ve III.  E) I, II ve III.
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11. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi

1.  Hz. İsa ve Hristiyanlıkla ilgili aşağıdaki bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A)	 Hz.	İsa	babasız	dünyaya	gelmiştir.
B)	 Kutsal	kitabına	verilen	ad	İncil’dir.
C)	 Bugün	dünyada	en	çok	mensubu	bulunan	dindir.
D)	 Hz.	 İsa	 Peygamber	 olarak	 İsrailoğullarına	 gönderil-

miştir.
E)	 Bütün	Hristiyanlar	Roma’daki	Vatikan’dan	idare	edil-

mektedir.

2.  Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik ve Hristiyanlıkta 
ortak konulardandır?

A)	 Mesih	inancı
B)	 Teslis	inancı
C)	 Aynı	peygamberlere	inanma
D)	 İbadetlerde	Kudüs’e	yönelme
E)	 Kutsal	günde	çalışma	yasağının	olması

3.  Hristiyanlar,	 bebeklerini	 kilisede	 kutsal	 su	 ile	 yıkayarak	
vaftiz	ederler.

Bu uygulamanın gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Şeytana	karşı	korumaya	almak
B)	Tanrı	ile	bütünleşmeyi	gerçekleştirmek
C)	Kilisede	ibadete	devam	etmeyi	sağlamak
D)	Kutsal	Ruh’un	korumasına	girmeyi	kolaylaştırmak
E)	Hz.	Âdem	ve	Havva’dan	gelen	günahtan	arındırmak

4.  Otuz	yalında	peygamber	olan	Hz.	İsa’ya	başlangıçta	on	
iki	 kişi	 inanmıştır.	Bunlar	 inancı	 yayma	konusunda	ona	
destek	 olmuşlar,	 en	 zor	 koşullarda	 taviz	 vermeden	Hz.	
İsa’dan	aldıkları	öğretiyi	diğer	milletlere	ulaştırmışlardır.

Hz. İsa’nın inançlarını yayan bu kişilere verilen ad 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Havari
B)	Nasranî	
C)	Musahip
D)	Brahman
E)	Yehova	şahidi

5.  Hz. İsa’dan sonra Hristiyanlığın kurumsallaşması ve 
yayılmasında en etkili kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Aziz	Matta
B)	Aziz	Petrus
C)	Aziz	Pavlus
D)	Aziz	Markos
E)	Aziz	Barnabas

6.  Her	dinde	olduğu	gibi	Hristiyanlık’ta	da	görüş,	yorum	ve	
uygulama	farklılıkları	sebebiyle	çeşitli	mezhepler	ve	tari-
katlar	ortaya	çıkmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu mezheplerden biri değildir?

A)	Katoliklik
B)	Samirilik
C)	Anglikanlık
D)	Protestanlık
E)	Ortodoksluk

15

Hristiyanlık - 1
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11. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

15

Hristiyanlık - 1

7.  Hristiyanlık hakkındaki aşağıdaki yargıların hangi-
sinde bilgi yanlışı vardır?

A)	 	Dört	incilin	de	yer	aldığı	kitaba	Yeni	Ahit	denir.
B)		İznik	Konsili’nde,	İncillerin	sayısı	dörde	düşürülmüştür.
C)		Baba,	oğul	ve	Kutsal	Ruh’tan	oluşan	üçlü	tanrı	inancı	

vardır.
D)		Her	doğan	çocuğun	günahsız	olarak	dünyaya	geldiği	

kabul	edilir.
E)		Hz.	 İsa’nın	 doğduğu	 Nâsıra’ya	 nispetle	 Nasranîlik	

olarak	da	anılır.

8.  Hıristiyanlara	 göre	 İncil,	 yazılı	 bir	 metni	 değil	 Mesih	 ve	
havarilerin	bildirdiği	mesajı	ve	müjdeyi,	şifahi	tebliği	ifade	
eder.	Hıristiyan	inancına	göre	Hz.	İsa	İncil’i	yazmamış,	sa-
dece	tebliğ	etmiş	ve	havarilerden	onu	tebliğ	etmelerini	is-
temiştir.	Nitekim	uygulamada	da	İncil	yazıya	geçirilmeden	
önce	şifahen	nakledilmiştir.	Nihayet	vefatından	sonra	Hz.	
İsa’yı	 bizzat	 görenlerin	 sayısı	 azalmaya	 ve	 Hıristiyanlık	
yayılmaya	 başlayınca	 İncil’in	 yazıya	 aktarılması	 zarure-
ti	doğmuş	ve	 İnciller	yazılmaya	başlanmıştır.	Dolayısıyla	
Hristiyan	dünyada	İncil	yazarlarından	söz	edilmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu yazarlardan 
biri değildir?

A)	Luka		 B)	Matta		 C)	Luther
D)	Markos		 E)	Yuhanna

9.  Katolik	kilisesinin	üstünlüğü	ve	papanın	yanılmazlığı	gibi	
bazı	konularda	yaşanan	siyasi	ve	dinî	ihtilaflar	sonucunda	
Katoliklikten	ayrılan	bir	gruptur.	Başlarında	patrik	adında	
din	adamı	yer	alır.	İstanbul,	İskenderiye,	Antakya	ve	Kudüs	
patrikliği	şeklinde	dört	büyük	patrikliği	vardır.	Üst	düzey	din	
adamlarının	evlenmesi	yasak	iken	rahiplerin	evlilik	konu-
sunda	serbest	olduğunu	savunurlar.	Noel’i	6	Ocak’ta	kut-
larlar	ve	sakramentlerin	tamamını	kabul	ederler.

Bu metinde sözü edilen Hristiyan mezhebi aşağıdaki-
lerden hangisidir.

A)	Angilikan	 B)	Lutheryanlık	 C)	Evanjelik	
D)	Protestanlık	 E)	Ortodoks

10.  Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlıkta önem verilen 
gün ve geceler arasında yer almaz? 

A)	Noel	
B)	Nevruz	
C)	Paskalya	
D)	Haç	yortusu	
E)	Meryem	Ana	günü

11.  Hz.	İsa’dan	sonra	Hristiyan	din	adamları	tarafından	İncil	
adı	altında	birçok	kitap	yazılmıştır.	Fakat	bunlardan	yal-
nızca	 dört	 tanesi	 İznik	 Konsili’nde	 Hristiyanlarca	 kabul	
edilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi kabul edilen bu dört İncilden 
biri değildir?

A)	 Barnabas
B)	 Yuhanna
C)	 Markos
D)	 Matta
E)	 Luka

12.   • Her	insan	Adem	ve	Havva’nın	günahıyla	dünyaya	gelir.
• Baba,	Oğul	ve	Kutsal	Ruh’tan	oluşan	üçlü	tanrı	inancı	
vardır.

• Vaftiz,	günah	itirafı	ve	ekmek	şarap	ayini	önemli	görü-
len	sakramentlerdendir.

Hakkında bilgi verilen bu din aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A)	 Taoizm
B)	 Budizm
C)	 Yahudilik
D)	 Hinduizm
E)	 Nasranilik
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11. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi

16

1.  Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik, Hristiyanlık ve 
İslam dininin ortak özelliklerinden biridir?

A)	 Kur’an’ın	tahrif	edilmediğine	inanmak
B)	 Tevrat’ı	kutsal	kitap	olarak	kabul	etmek
C)	 İncil’in	Hz.	İsa’ya	vahyedildiğine	inanmak
D)	 Hz.	Muhammed’i	son	peygamber	kabul	etmek
E)	 Hz.	İsa’yı	kul	ve	peygamber	olarak	benimsemek

2.   • Hz.	İsa’nın	doğduğu	yerdir.	
• Hz.	İsa’nın	davetine	inanan	on	iki	kişiye	verilen	addır.	
• Üçlü	 (Baba,	Oğul	 ve	Kutsal	Ruh)	 tanrı	 inancını	 ifade	
eden	kavramdır.

• İnanç	konularında	birlikteliği	sağlamak	için	din	adamla-
rının	yaptıkları	toplantılardır.

Bu açıklamalarda Hristiyanlıkla ilgili aşağıdakilerden 
hangisine ait bir bilgiye yer verilmemiştir? 

A)	Nasıra		 B)	Havari			 C)	Teslis
D)	Vaftiz	 E)	Konsil

3.  Hristiyanlıkla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)		Haftalık	ibadetlerini	pazar	günü	kilisede	yaparlar.	
B)		Meleklere,	kadere	ve	öldükten	sonra	dirilmeye	inanırlar.
C)		Hz.	 Muhammed	 dâhil	 bütün	 peygamberlere	 iman	

ederler.
D)		Kutsal	 kitap	 olarak	 Matta,	 Luka,	 Yuhanna	 ve	 Mar-

kos’a	inanırlar.
E)		Hz.	 İsa	 insanların	 işlediği	günahların	kefaretini	öde-

mek	üzere	kendi	canını	feda	etmiştir.

4.  Hristiyanlığa	göre	bütün	insanlar	günahkâr	olarak	doğar-
lar.	Bu	nedenle	bütün	doğan	çocuklar	kutsal	su	ile	yıka-
narak	günahlarından	arındırılır.	

Bu uygulamaya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Vaftiz	 B)	Konfirmasyon	 C)	Şükran	günü	
D)	Evharistiya	 E)	Günah	itirafı

5.  İncil’de	 şu	 ifadeler	 yer	 almaktadır:	 “Ne	 var	 ki	 ağızdan	
çıkan,	 yürekten	 kaynaklanır.	 İnsanı	 kirleten	 de	 budur.	
Çünkü	kötü	düşünceler…	yalancı	şahitlik	ve	iftira	 hep	
yürekten	kaynaklanır.	İnsanı	kirleten	de	budur.”	

Bu metinden;

	 I.	 Dile	gelen	sözün	kaynağı	kalptir.
	 II.	 İnsanın	kalbinde	iyilik	varsa	bu	davranışlarını	da	gü-

zelleştirir.
	 III.	İnsanı	günaha	sürükleyen	içinde	barındırdığı	kötü	dü-

şüncelerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A)	Yalnız	I.		 B)	Yalnız	II.		 C)	I	ve	II.
D)	II	ve	III.		 E)	I,	II	ve	III.

6.  Günümüz mezheplerinden;

	 I.	 Katolik,
	 II.	 Samiri,
	 III.	Protestan

hangileri Hristiyan mezheplerindendir?

A)	Yalnız	I.		 B)	Yalnız	II.		 C)	I	ve	II.
D)	I	ve	III.		 E)	I,	II	ve	III.

Hristiyanlık - 2
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11. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

16

Hristiyanlık - 2

7. • Merkezleri	Vatikan’dır.
• Din	adamları	bekâr	olmak	zorundadır.
• Papa,	Hz.	İsa’nın	vekili	ve	Petrus’un	varisidir.
Bu bilgiler hangi Hristiyan mezhebiyle ilgilidir?

A) Angilikan B) Katolik C) Evanjelik
D) Protestanlık	 E)	Ortodoks

8. Bu	dinde	oruç	iki	şekilde	tutulur.	Bunlardan	biri	ekmek-şa-
rap	ayininden	önce	belirli	gıda	maddelerini	yememek	ve
alkollü	içki	içmemek	şeklinde	uygulanır.	Diğeri	ise	sene-
nin	belirli	dönemlerinde	kırk	günlük	bir	perhiz	uygulana-
rak	tutulan	oruçtur.

Orucun bu şekilde tutulduğu din aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Konfüçyanizm		 B)	Taoizm C) Yahudilik
D) Hinduizm E) Hristiyanlık

9. Martin	 Luther	 tarafından	 başlatılan	 reform	 hareketleri
sonucunda	ortaya	çıkmıştır.		Katolik	kilisesinin	günahları
bağışlamasına,	bunu	malî	bir	kaynak	hâline	getirmesine
karşı	çıkarlar.	Hıristiyan	sakramentlerinden	sadece	vaftiz
ve	ekmek	şarap	ayinini	kabul	ederler.		Kiliselerinde	resim
ve	heykellere	yer	vermezler.

Bu metinde sözü edilen Hristiyan mezhebi aşağıdaki-
lerden hangisidir.

A) Angilikan B) Katolik C) Evanjelik
D) Protestanlık	 E)	Ortodoks

10. Hristiyanlığın yayılmasında;

I. Roma	İmparatorluğu’nun	Hıristiyanlığı	resmi	din	ola-
rak	kabul	etmesi,

II. 18.	yy.’da	batıda	ortaya	çıkan	sömürgecilik	faaliyetle-
ri,

III. Hristiyan	grupların	misyonerlik	çalışmaları

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız	I. B) Yalnız	II. C) I	ve	II.
D) I	ve	III. E) I,	II	ve	III.

11. Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan mabetleriyle ilgili
bir kavram değildir?

A) Şapel B) Bazilika C) Havra
D) Katedral E) Kilise

12. Hıristiyanlığa	kabulün	ikinci	aşamasını	oluşturan	ve	vaf-
tiz	 edilen	 çocuğun	 13-16	 yaş	 aralığına	 geldiğinde	 kut-
sanmış	 yağ	 ile	 vücudunun	 çeşitli	 yerlerinin	 yağlanması
sakramentidir.

Metinde sözü edilen Hristiyan sakramenti aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Evharistiya B) Konfirmasyon	 C)	Günah	itirafı
D) Vaftiz E) Rahip	takdisi
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Test 6 1. E 2. A 3. D 4. B 5. E 6. B 7. B 8. C 9. D 10. C 11. C 12. A
Test 7 1. D 2. A 3. E 4. C 5. B 6. A 7. C 8. B 9. C 10. D 11. D
Test 8 1. B 2. D 3. C 4. E 5. A 6. B 7. A 8. D 9. E 10. C
Test 9 1. B 2. A 3. E 4. D 5. D 6. E 7. A 8. D 9. B 10. B 11. C

Test 10 1. A 2. E 3. C 4. D 5. B 6. A 7. E 8. B 9. D 10. C 11. D 12. B
Test 11 1. C 2. A 3. C 4. D 5. C 6. B 7. C 8. E 9. E 10. A 11. E 12. B
Test 12 1. E 2. C 3. D 4. C 5. C 6. A 7. B 8. E 9. D 10. D 11. A 12. E
Test 13 1. E 2. A 3. C 4. E 5. B 6. D 7. E 8. A 9. E 10. C 11. A 12. D
Test 14 1. B 2. C 3. E 4. D 5. A 6. D 7. B 8. C 9. C 10. E 11. A 12. D
Test 15 1. E 2. A 3. E 4. A 5. C 6. B 7. D 8. C 9. E 10. B 11. A 12. E
Test 16 1. B 2. D 3. C 4. A 5. E 6. D 7. B 8. E 9. D 10. E 11. C 12. B
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