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ÖZET 

1. İSLAM’DA BİLGİ KAYNAKLARI

❖ Felsefe Dünyasında Bilgi: İnsanın varlıkları tanıma, anlama ve bilme çabası sonucunda ortaya

çıkan netice şeklinde tanımlanmıştır. Yani bilgi, bilenle bilinen arasında kurulan ilişkidir.

❖ Bilim Dünyasına Göre Bilgi: sebep sonuç ilişkisi içerisinde objektif, ölçülebilir, gözlemlenebilir

ve mantıksal olmalıdır. Bilgi gözlem ve deney yoluyla, teorilerin doğruluğunun ispatlanması

sonucunda ortaya çıkar.

❖ el-Alîm: “Gerek duyular âlemine gerekse duyularla kavranılamayan âleme ait her şeyi bütün

ayrıntılarıyla bilen.” Anlamında Allah’ın (c.c.) isimlerinden biri.

❖ İslam’a Göre Bilgi: Akıl, vahiy ve duyular yoluyla elde edilen bilgidir. İlim ve marifet

kelimeleri ile ifade edilir.

İslam’a göre bilgi 

Selim Akıl 

❖ Akıl: insanları diğer canlılardan ayıran, sorumlu kılan düşünme ve anlama melekesidir.

❖ Ayet: “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim

akıl sahipleri için elbette ibretler vardır.” (Âl-i İmrân suresi, 190. ayet.)

❖ Ayet“Bu Kur’an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz

mübarek bir kitaptır.” Sâd suresi, 29. ayet.

❖ Zan: Şüphe, tereddüt, şek, sanma, sanı. Hakkında kesin bilgi olmayan şeyler.

❖ “Onların çoğu zandan başka bir şeye uymaz. Şüphesiz zan, haktan (ilimden) hiçbir şeyin yerini

tutmaz. Allah onların yapmakta olduklarını pek iyi bilendir.” Yûnus suresi, 36. ayet.

9. SINIF 1. ÜNİTE: BİLGİ VE İNANÇ
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Vahiy 

❖ Sadık Haber: Sadık haber, vahyi ve peygamberlerden gelen haberlerin tamamını kapsar.

❖ Vahiy: Allah’ın (c.c.) melek aracılığıyla peygamberlere, onların da insanlara bildirdiği, hayatın

hangi ilkelere göre yaşanacağını ve nelere uyup nelerden sakınılacağını bildiren ilahî bilgiler ve

bu bilgilerin gönderiliş tarzıdır.

❖ Mütevatir Haber: Yalan üzere birleşmeleri aklen mümkün olmayan toplulukların aktara geldiği

haberlere mütevatir haber denir.

❖ Bir haberin mütevatir olmasının üç şartı vardır:

1. Her dönemde yalan söylemek üzere bir araya gelmesi imkânsız çok sayıda insan

tarafından nakledilmesi.

2. Nakledenlerin sayısında azalmanın olmaması.

3. Olayı veya haberi nakledenlerin görmüş veya duymuş olması.

❖ Peygamberden Gelen Haber: Peygambere Cebrail (a.s.) vasıtasıyla Allah’tan (c.c.) gelen

bilgilerdir. Vahiy.

❖ Hz. Peygamber kendisine gelen vahyi insanlara tebliğ etmiş ve sünnetiyle örnek olmuştur. Sünnet

de bu bakımdan Müslümanlar için bilgi kaynağıdır.

❖ Sünnet: Peygamberimizin sözleri, fiilleri ve takrirleridir (Onaylama).

Salim Duyular 

❖ Salim Duyu Organları: İslam dinine göre bilgi edinme yollarından biri de herhangi bir etkenle

kendisine ait özelliğini kaybetmemiş bulunan işitme, görme, koku alma, tatma ve dokunma

duyularıdır.

Bilginin Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler 

❖ İslam düşüncesinde selim akıl, doğru haber ve salim duyular herkes için geçerli olan nesnel bilgi

kaynaklarıdır. Bunun yanında herkes için bağlayıcılığı olmayan sezgi, rüya, keşif ve ilham gibi

öznel bilgi kaynakları da vardır.  Ancak İslami bilgi anlayışında sezgi, rüya, keşif ve ilham genel

geçerliliği olmayan kişiye özel bilgi kaynaklarıdır.

Bilgiyi Sevme 

❖ Hadis: “Öğreten, öğrenen,  dinleyen ya da ilmi seven ol, beşincisi olma, helak olursun!”

Doğru Bilgiye Ulaşma 

❖ Doğru bilgi: İçinde şüphe barındırmayan, gerçeğe tam olarak uyan ve kesin güven duyulan

bilgidir.

2



❖ İslam’da doğru bilginin (yakîn) aşamaları şunlardır:

1. İlme’l-yakîn: Bir şey hakkında habere dayalı olarak bize ulaşan kesin bilgidir.

2. Ayne’l-yakîn: Bir şey hakkında duyularımızla bizzat elde ettiğimiz kesin bilgidir.

3. Hakka’l-yakîn: Bir şeyi bizzat yaşayarak elde ettiğimiz kesin bilgidir.

❖ Fasık: Allah’ın emirlerine aykırı davranan, kötü huylu, kötülük yapmayı alışkanlık hâline

getiren kimse, günahkâr.

Faydalı Bilgi ve Bilgi Ahlakı 

❖ İslam dininde her alanda olduğu gibi ilmin de bir ahlakı vardır. İslam âlimleri ilmin ahlakını

onunla amel etmek ve muhafaza ederek başkalarına aktarmak olduğunu belirtmişlerdir.

❖ Ayet: “…Rabbim, benim ilmimi artır! de.” Tâhâ suresi, 114. ayet.

❖ Hadis: “Allah’ım, bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi bana öğret ve

ilmimi artır...”

❖ Bilgiyi başkalarına aktarırken insanın kendisi de bilginin gereğini yapmalıdır.

❖ Ayet: “Kitap’ı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutur da başkalarına mı  iyilikle

emredersiniz? Düşünmez misiniz?” Bakara suresi, 44. ayet.

Bilginin Kullanımı ve Muhafazası 

❖ Bilgi ahlakı, kullanımı ve muhafazası en az bilgiyi elde etmek kadar önemlidir. Bilgi, kötü

niyetli insanların eline geçtiğinde felakete dönüşebilmektedir. Özellikle son iki yüzyılda

insanlık bu sebepten büyük acılar çekmiştir. Savaşların yaşanması, atom bombasının

kullanılması, tabii kaynakların hızla yok edilmesi ve çevre felaketleri bilginin kötüye

kullanılmasının sonuçlarıdır.

❖ Bilgi, günümüzde insanlığın faydasına olduğu gibi zararına da kullanılabilmektedir. Bilgiye

sahip olmak, ahlakına da sahip olmayı gerektirir

❖ Ayet: “İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya

çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını (dünyada) onlara

tattıracaktır.”

2. İSLAM İNANCINDA İMANIN MAHİYETİ

İman nedir? 

❖ İnanç: Sadece bir dine bağlılık değil bağlanmama şeklinde de ortaya çıkan kabullere denir.

❖ Akide: (çoğulu akaid) her türlü inanışı ifade etse de dinin inanç sistemleri için kullanımı

yaygınlık kazanmıştır. Hıristiyan akidesi veya İslam akaidi gibi.
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❖ Akaid: İnanılan şeyler, akideler, dinî inançlar, gönülden bağlanılan düğüm atmışçasına 

kesinlikle inanılan şeyler, itikatlar demektir. 

❖ İman: kelime olarak güven duygusu içinde tasdik etmek, tereddüt ve şüphe etmeden, gönül 

huzuruyla bağlanmak anlamına gelir.  

❖ Dinî bir terim olarak iman: Kişinin Allah’ın (c.c.) varlığını, birliğini, sıfatlarını, 

peygamberlerini, ahiret gününü ve bunlardan başka iman edilmesi gereken şeyleri kalp ile tasdik 

edip dil ile söylemesidir. 

❖ İman eden kimseye mümin, inkâr eden kimseye de kâfir denir. 

❖ İslam: Allah (c.c.) tarafından peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed’e (s.a.v) vahiy yolu 

ile bildirilerek bütün insanlığa gönderilen son dindir. Bu dini kabul eden kimseye Müslüman 

denir. 

❖ Dinî bir terim olarak İslam: İman ettikten sonra Allah’ın emrettiği namaz, oruç, hac, zekât vb. 

ibadetleri ve emirleri yerine getirmek yasaklarından kaçınmaktır. 

İman Tasdik ve İman İkrar İlişkisi 

❖ İmanın esası kalp ile tasdik etmek yani onaylamaktır. Kalbin inanması ve tatmin olması imanın 

gerçekleşmesi için en temel şarttır. Bir kimsenin mümin ve Müslüman olabilmesi için kelime-i 

şehadeti kalben tasdik etmesi gerekir. 

❖ Ayet: “Ey Resul! Kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla ‘inandık’ diyen kimselerden ve 

Yahudilerden küfür içinde koşuşanlar (ın hâli) seni üzmesin...” Mâide suresi, 41. ayet. 

İman Bilgi İlişkisi 

❖ İman konusunda bilgi sahibi olmak iman etmek için yeterli olsaydı bu konuda bilgisi olan 

herkesin mümin olması beklenirdi. İnanç esasları konusunda bilgi sahibi olmasına rağmen iman 

etmeyenler de vardır. İman ile bilgiyi eşitleyerek birbirinin yerini tutacak şekilde düşünemeyiz. 

❖ Ayet: “… Allah’a karşı ancak; kulları içinden âlim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah 

mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.” Fâtır suresi, 28. ayet. 

❖ Bunun yanında iman yalnız bilgiyle oluşmaz ve olgunlaşmaz. İman sadece bilmek olsaydı 

şeytanın da Allah’ı (c.c.) bildiği için mümin olması gerekirdi. 

İman Amel İlişkisi 

❖ Amel: Dünya ve ahirette ceza veya mükâfat konusu olan, iradeye dayanan her türlü iş ve 

davranış demektir.  

❖ Ayet: “İman edip salih ameller işleyenlere gelince, onlar için altından ırmaklar akan cennetler 

vardır. İşte bu büyük başarıdır.” Burûc suresi, 11. ayet. 
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İmanın Taklitten Kurtarılarak Tahkike Ulaşması 

❖ Taklidî iman: Araştırmadan ve delillere dayanmadan çevrenin yönlendirmesiyle oluşan imana 

taklidî iman denir.  

❖ Tahkikî iman: Delillere, bilgiye, araştırma ve kavramaya dayalı imana denir.  

❖ İslam âlimlerine göre taklidî iman geçerlidir. Ancak bu imanın akli ve dinî delillerle 

kuvvetlendirilmesi gerekir. 

❖ Taklidî iman delillere dayanmadığı için zayıftır. Taklidî imana sahip olan kişi küçük bir engel 

veya itirazla karşılaştığında şüpheye düşerek imanı sarsılabilir. 

❖ Tahkikî imana ulaşan kimse ise evreni ve yaratılışı inceler, dinin hükümleri hakkında bilgi 

sahibi olur. Böylece Allah (c.c.) ve diğer varlıklarla ilişkisi sağlam temeller üzerinde şekillenir.  

3. KUR’AN’DAN MESAJLAR: İsrâ suresi 36. Ayet ve Mülk Suresi 23. Ayet 

❖ Meal: Kur’an ayetlerinin tam karşılıkları başka dillere aktarılamadığından, ayette anlatılmak 

istenileni kelimesi kelimesine değil de biraz eksiğiyle başka bir dile çevirme, yakın anlamlar 

verme. 

❖ Tefsir: İnsanın bilgi birikimi ve Arap diline hakimiyeti ölçüsünde Kur’an-ı Kerim metninin 

içerdiği manaları ortaya çıkarması, yorumlaması. 

❖ “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak,  göz ve kalp bunların 

hepsi ondan sorumludur.” (İsrâ suresi, 36. ayet.) 

❖ “De ki: O, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az 

şükrediyorsunuz!” (Mülk suresi, 23. ayet.) 
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1

Bilgi ve İnanç - 1
1.   • “(İnsanlar) devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yük-

seltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl 
yayıldığına bir bakmazlar mı?”

(Gaşiye suresi, 17-20. ayetler)
•  “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri 

ardınca gelip gidişinde akıl sahipleri için ibretler vardır.”
(Al-i İmran suresi, 190. ayet)

 Bu ayetlerde;

 I. akıl,
 II. vahiy,
 III. duyular
 gibi bilgi kaynaklarından hangilerine vurgu yapılmak-

tadır?

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

2. İslam düşüncesinde aşağıdakilerden hangisi bilgi 
kaynağı olması bakımından diğerlerine göre daha gü-
venilirdir?

A) Akl-ı selim   B) Vahiy  C) İlham
D) Rüya  E) Hiss-i selim 

3. İslam düşüncesinde bilgi, kesinlik açısından göre değer-
lendirilmiş ve buna çeşitli kavramlarla ifade edilmiştir.

 Buna göre aşağıdaki kavramlardan hangisi bilginin 
kesin olduğunu ifade eder? 

A) Yakîn  B) Zan   C) Şek 
D) Vehim E) Vukuf

4. İslam düşünce geleneğinde bilgi sınırlı olup olmamasına 
göre bir sınıflamaya tabi tutulmuştur. Buradaki sınırlılık 
bilginin bulunduğu varlığın niteliğinden kaynaklanmakta-
dır. Buna göre Allah’ın bilgisi ile insanın bilgisinin niteliği 
birbirinden farklılaşmaktadır. Dolayısıyla Müslüman dü-
şünürler, sınırlılık ölçütü açısından Allah’ın bilgisi ile insa-
nın bilgisini ayrı kavramlarla karşılamışlardır.

 Bu parçada sözü edilen kavram çifti aşağıdakilerden 
hangisinde birlikte verilmiştir?

A)  Kadîm – Hâdis
B)  Yakin – Zan
C)  Kesbî – Vehmî
D)  Zarurî – Kesbî
E)  Yakin - Hâdis

5. İnsanın bilgiye ulaşmasının çeşitli süreçleri bulunmakta-
dır. Ancak onun bilgiye asıl ulaşmasını sağlayan sahip 
olduğu bir güçtür.  

 İnsandaki bu güç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Duyu  B) Hayal C) Sezgi
D) Akıl  E) Vehim

6. “İnsanın nesneler ve olaylar arasında neden sonuç ilişki-
si kurmasını, düşünmesini, anlama ve kavramasını, iyiyi 
kötüden, doğruyu yanlıştan ayırabilmesini sağlayan bilgi 
kaynağı” aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlham  B) Hayal  C) Hiss-i selim
D) Akl-ı selim E) Duygular

6



Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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9. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1

Bilgi ve İnanç - 1

7. “Yeryüzünde birbirine komşu bahçeler, üzüm bağları, 
ekinler; sürgünlü-çatallı ve tek gövdeli hurma ağaçları 
vardır; hepsi bir tek su ile sulanır. Böyle iken üründe bir 
kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını 
kullanan insanlar için ibretler vardır.”

(Rad suresi, 4. ayet)
 Bu ayette hakikate ulaşmak için;

 I. duyularla elde edilen veriler üzerinde düşünmek,
 II. varlıkların değişimlerinden dersler çıkarmak,
 III. varlıklar arasındaki sebep-sonuç ilişkisine dikkat etmek
 hususlarından hangileri vurgulanmaktadır?

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

8. Bilgiye ulaşıp onu üretebilen bir varlık olarak insanın ula-
şamayacağı bilgiler de bulunmaktadır. Bu tür bilgi alanına 
gayb denir ve bunlara ulaşmak ancak vahiy ile mümkün 
olabilir.

 Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisine yalnızca 
vahiy yoluyla ulaşılabilir?

A) Evrenin yaratılışındaki evreler
B) İyi kötü davranışların neler olduğu
C) Geçmiş toplumların nasıl yaşadıkları
D) Ahiret hayatında nelerle karşılaşılacağı
E) Doğru sözün ölçütünün neler olabileceği

9. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın, bilgi kaynağı olarak 
akl-ı selime verdiği önemi doğrudan vurgulamaz?

A) Çocukların dini sorumluluktan muaf olması
B) Aklı, dini sorumluluğun ön şartı kabul etmesi
C) İnsanı, akıl yetisinden dolayı vahye muhatap alması
D) Akla zarar verdiği için kötü alışkanlıkların yasaklaması
E) Kur’an’da, aklın kullanılmasına çokça vurgu yapılması

10. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde vurgulanan bilgi kay-
nağı diğerlerinden farklıdır?

A)  “Kime uzun ömür verirsek onu yaratılış çizgisinde ter-
sine çeviririz. Hiç düşünmezler mi?”

(Yasin suresi, 68. ayet)

B)  “… Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun; ama şimdi 
onu (Kur’an’ı), dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğ-
ruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık…”

(Şura suresi, 52. ayet)

C)  “Allah o su ile size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha 
türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir 
topluluk için büyük ibret vardır.”

(Nahl suresi, 11. ayet)

D)  “Yine onlara, ‘Göklerden su indirip de onunla ölü top-
rağa hayat veren kimdir?’ diye sorsan, hiç tereddüt-
süz ‘Allah’tır’ derler. Derki: “ Hamd Allah’a mahsustur. 
ama onların çoğu akıllarını kullanmazlar.”

(Ankebût suresi, 63. ayet)

E)  “Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile 
gündüzün art arda gelişinde akıl sahipleri için gerçek-
ten açık ibretler (ayetler) vardır.”

(Al-i İmran suresi, 190. ayet)

11. “Ey iman edenler! Size bir fâsık bir haber getirirse, bilme-
yerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olma-
mak için o haberin doğruluğunu araştırın.”

(Hucurat suresi, 6. ayet)

 Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haberi getirenin kim olduğuna bakılması gerektiği
B) Bilginin kimden geldiğine dikkat edilmesi gerektiği
C) Edinilen ilk bilgiyle harekete geçilmemesi gerektiği
D) Bilginin kaynağı ve doğruluğunun araştırılması gerektiği
E) Davranışın sebep olduğu sonuçtan yapanın etkileneceği
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Bilgi ve İnanç - 2

2

1.  Bilginin kendisi daha çok zihinsel bir şey olmasına rağmen 
etkileri zihinsel boyutla sınırlı değildir. Bilgiler duygu, tutum 
ve davranışlara doğrudan etki eder. Çünkü insan, bilgilerine 
göre hareket eder. Varlıklara, olay ve olgulara bilgisi doğ-
rultusunda anlam yükler ve tavır takınır. Bunun için İslam 
dininin temel amaçlarından biri, insanı doğru bilgilere ulaş-
tırmak ve dolayısıyla onu her türlü yanlıştan korumaktır.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu durumla ilgili bir 
uyarı niteliği taşımaz?

A)  “İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır; sonra 
ona katımızdan bir nimet verdiğimizde, “Bunu ancak 
bir bilgi sayesinde elde ettim” der. Aksine o nimet bir 
imtihandır ama çokları bunu bilmez.”                                                                                             

(Zümer suresi, 49. ayet)

B)  “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü 
kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.”

  (İsra suresi, 36. ayet)

C)  “Eğer anne baban, hakkında bilgin olmayan bir şeyi 
bana ortak koşman için seni zorlarlarsa bu durumda 
onlara uyma ama yine de onlara dünyada iyi davran; 
yüzünü ve özünü bana çevirenlerin yolunu izle; dö-
nüşünüz yalnız banadır, O zaman yapıp ettiklerinizin 
sonucunu size bildireceğim.”

                                                 (Lokman suresi, 15. ayet)

D)  “İnsanlar arasında öyleleri vardır ki bilgisizlik yüzün-
den başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o yolu 
eğlence vesilesi kılmak için eğlendirici sözleri alıp 
kullanırlar; işte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor.”                                                             

(Lokman suresi, 6. ayet)

E)  “Oysa onların bu konuda bir bildikleri yok; sadece zanna 
uyuyorlar. Zan ise asla gerçek bilginin yerini tutamaz.“

                                                     (Necm suresi, 28.ayet)

2.  “Düşünme, anlama, kavrama gücü, hafıza, bellek, kav-
rayış, zekâ” gibi anlamlara gelen kavram aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Bilgi B) Akıl C) Duyular
D) Rüya  E) Zan

3.  Bir kimsenin mümin olabilmesi için kelime-i şehadeti kal-
ben onaylaması gerekir.

Bu cümledeki “onaylamak” kelimesinin anlamı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) İtiraz etmek  B) İman etmek  C) İkrar etmek  
D) İnkâr etmek E) Tasdik etmek

4.  Aşağıdaki ayetlerden hangisi Kur’an’ın doğru bilgiyi 
teşvik etmesi ile ilgilidir?

A)  “Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse 
onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir top-
luluğa kötülük edersiniz de sonra pişman olursunuz.’’ 

(Hucurât suresi, 6. ayet)

B)  O (Allah), insanı alaktan (embriyodan) yarattı.” 
(Alak Suresi, 2. ayet)

C)  “İyilik ve (Allah’ın yasaklarından) sakınma üzerinde yar-
dımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın”

(Maide suresi, 2.ayet) 

D)  İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel 
olan davranışla sav; o zaman bir de göreceksin ki 
seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle 
sıcak bir dost oluvermiş!

 (Fussilet suresi, 34. ayet) 

E)  De ki: “Sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve 
kalpler veren O’dur. Ne az şükrediyorsunuz!”

                                                      ( Mülk suresi, 23.ayet)   

5.  “İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde 
‘Allah’a ve ahiret gününe inandık’. derler.”

(Bakara suresi, 8. ayet)

Bu ayette değinilen kişilerle ilgili kavram aşağıdaki-
lerin hangisidir?

A) Mümin B) Kafir C) Müşrik
D) Münafık  E) Müslim

6.  “Bir adam:
 – Yâ Resûlallah, cennete girmeme sebep olacak ve 

beni cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle, 
dedi. Resûlullah :

 – Allah’a ibadet et ve O’na hiçbir şeyi ortak koşma, namaz 
kıl, zekât ver, akrabalık ilişkilerini gözet, buyurdu.”

Bu hadis aşağıdaki konuların hangisine örnek olabilir?

A)  İman bilgi ilişkisi
B)  İman ikrar ilişkisi
C)  İman amel ilişkisi
D)  İman ihlas ilişkisi
E)  İman tasdik ilişkisi
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9. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

2

7.  Din ve bilimin insan hayatındaki yeri ile ilgili aşağıda-
ki yargılardan hangisi yanlıştır?

A)  İnsan hayatına yön verirler.
B)  Hayatı anlamlandırmaya katkıları vardır.
C)  İnsanın özgürleşmesine yardımcı olurlar.
D)  İnsanın ikilem içerisinde kalmasına yol açarlar.
E)  İnsanın sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesini 

amaçlarlar.

8.  Aşağıdaki ayetlerin hangisi iman amel ilişkisi konu-
suyla ilgili değildir?

A)  “Bunlar Allah’a ve âhiret gününe inanırlar, iyiliği emre-
derler, kötülükten menederler ve hayırlarda yarışırlar. 
İşte bunlar iyi kimselerdendir.”

(Âl-i İmrân suresi, 114. ayet)

B)   “İlâhınız bir tek Allah’tır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, 
rahmândır, rahîmdir.”

(Bakara suresi, 163. ayet)

C)   “İman edip salih ameller işleyenler ise cennetliklerdir. 
Onlar orada ebedi kalacaklardır.”

(Bakara suresi, 82. ayet)

D)   “İnsanlar, denenip sınanmadan, sadece “İman ettik” 
demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar?”

(Ankebut suresi, 2. ayet)

E)   “Görenle görmeyen bir olmaz, iman edip salih amel-
ler işleyen ile kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar 
kıt düşünüyorsunuz!”

(Mümin suresi, 58. ayet)

9.  İslam inancında imanın mahiyetiyle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?

A)  Kalbin tasdik etmesi, iman etmenin ilk şartıdır.
B)  Tevhit inancı, İslam iman esaslarının temelidir.
C)  İnsan davranışları üzerinde imanın etkisi yoktur.
D)  Düşünmek, imanın sağlam olması için gereklidir.
E)  İnsanın neye iman ettiğinin bilinmesi ikrarına bağlıdır.

10.  “Bilgi” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  İslam’da doğru bilginin kaynağı rüya ve ilhamdır.
B)  İnsan bilgiyi kendisini, çevresini anlamada, açıklama-

da ve şekillendirmede kullanır.
C)  İslam’a göre insan, doğuştan bilip öğrenme potansi-

yeline sahip olarak yaratılmıştır.
D)  İslam dini bilgi kaynaklarını ve bu kaynaklardan doğ-

ru bilgiyi elde etmenin yollarını gösterir.
E)  Doğru bilgiye sahip olan insan, Allah’a ve onun ya-

rattıklarına karşı sorumluluklarının da bilincinde olur.

11.  Bir konuda hüküm vermeden önce araştırma yapılması 
Allah’ın emridir. Böyle davranıldığında kuruntuya kapılma, 
yanlış yapma ihtimali azalır. Bu nedenle iman gibi en temel 
konular dâhil her zaman doğru bilgiye ulaşmak için gayret 
gösterilmelidir. Öncelikle imanla ilgili konularda kesin bilgiye 
sahip olmak için uğraşılmalıdır. Zanla hareket eden insan 
ya yanlış bir yola sapar ya da zayıf bir imana sahip olur.

Bu parçanın başlığı aşağıdakilerin hangisi olmalıdır?

A)  İman ikrar ilişkisi
B)   İman ihlas ilişkisi
C)  İman amel ilişkisi
D)  İman tasdik ilişkisi
E)  İman bilgi ilişkisi

12.  “Kim iman ettikten sonra Allah’ı inkâra saparsa -kalbi 
imanla dolu olduğu halde baskı altında kalanın durumu 
başka- kim kalbini inkâra açarsa işte Allah’ın gazabı bun-
laradır; bunlar için çok büyük bir azap vardır.”

(Nahl suresi, 106. ayet)

Bu ayete göre imanla ilgili,

 I. Kalpte saklanmalıdır.
 II. Dil ile ikrar etmek şarttır.
 III. Özü kalp ile tasdik etmektir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II. C) Yalnız III.
D) I ve II.  E) II ve III.
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Bilgi ve İnanç - 3

3

1.  Faydalanılmayan bilgi, harcanmayan ve hiç kimseye 
hayrı dokunmayan define gibidir.
Bu hadiste bilginin hangi yönüne dikkat çekilmiştir?

A)  Doğruluğuna
B)  Mahiyetine
C)  Kullanımına
D)  Korunmasına
E)  Kaynağına

2.  “Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündü-
zün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak 
şeylerle denizde yüzen gemilerde, Allah’ın gökyüzünden 
indirip kendisi ile ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryü-
zünde her çeşit canlıyı yaymasında ... düşünen bir toplu-
luk için deliller vardır.” (Bakara suresi, 164. ayet.)
Bu ayetten hareketle Kur’an-ı Kerim’le ilgili aşağıdaki 
bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A)  Aklı kullanmayı öğütler.
B)  Evrendeki ölçü ve düzene dikkat çeker.
C)  Allah’ın ilmini ve sonsuz gücünü tanımaya yönlendirir. 
D)  Geçmiş toplulukların yaşantılarından dersler çıkarıl-

masını ister. 
E)  Evrenin yaratılışı hakkında düşünmeye ve araştırma-

ya teşvik eder.

3.  “İman edip sâlih amel işleyenlere ise içinden ırmaklar 
akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur.”

(Buruc suresi, 12. ayet)

Bu hadis aşağıdaki konuların hangisine örnek olabilir?

A)  İman bilgi ilişkisi
B)  İman ikrar ilişkisi
C)  İman amel ilişkisi
D)  İman ihlas ilişkisi
E)  İman tasdik ilişkisi

4.  “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü 
kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.”

                                (İsrâ suresi, 36.ayet)

Bu ayete göre insanın aşağıdakilerden hangisini yap-
ması yasaklanmamıştır?

A)  İftira atması
B)  Zanda bulunması
C)  Yalancı şahitlik yapması
D)  Bilmediği bir konuyu araştırması
E)  Bilmediği bir olay hakkında hüküm vermesi

5.  İman taklidi ve tahkiki olarak ikiye ayrılır. Araştırma yap-
madan, gerekçelerini bilmeden çevrenin telkini ile edilen 
iman taklide dayanır. Bakara suresi, 170. ayette anlatılan 
müşriklerin imanı bu tür imana örnektir. “Onlara, “Allah’ın 
indirdiğine uyun.” denildiğinde, “Hayır, atalarımızdan gör-
düğümüze uyarız.” dediler. Ya atalarının aklı bir şeye er-
memiş, doğru yolu bulamamışlarsa!”

Buna göre;

 I.  atalarının yolundan gitmek, 
 II.  neye niçin inanacağını bilmek,
 III.  bilgilerin doğruluğunu araştırmak

tutumlarından hangileri tahkiki imana sahip olmak 
için gereklidir?

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

6.  “Kul bir hata yaptığı zaman kalbinde siyah bir iz meyda-
na gelir. Eğer kişi, o hatadan nefsini uzaklaştırır, af talep 
eder ve tövbede bulunursa kalbi cilalanarak leke silinir. 
Aynı günahı işlemeye devam ederse, kalpteki leke artırı-
lır. Hatta bir zaman gelir, kalbi tamamen kaplar.”
Bu hadisten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

A)  Bile bile günah işlemek yanlıştır.
B)   Hatada ısrar etmek doğru değildir.
C)   Kalbi temizlemek insanın elindedir.
D)   Hata eden hatasını gizlemelidir.
E)  Aynı hatayı ısrarla yapmak kalbi kirletir.
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9. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

3

7.  “Üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır: Uyuyandan uyanın-
caya kadar, akıl hastalığına duçar olandan aklı başına 
gelinceye kadar ve çocuktan buluğ (ergenlik) çağına ge-
linceye kadar.”               (Hadis-i şerif)
Bu üç kişiden sorumluluğun kalkma gerekçesi; 

 I. Aklın fonksiyonunu yerine getirememesi
 II. Uykudayken insanın hareket edememesi
 III. Çocukken yapılanların hoş görülebilmesi

durumlarından hangileridir?

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

8.   • “İlim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz.”
• “İlim müminin yitik malıdır. Nerede bulursa alsın.”
• “İlim öğrenmek, her Müslüman erkek ve kadına farzdır.”

Bu hadislerden aşağıdaki sonuçların hangisine 
ulaşılamaz?

A)  İslam araştırmayı teşvik etmektedir.
B)  Her bilgi olduğu gibi kabul edilmelidir.
C)  Doğru bilgi yaygınlaştırılmalıdır.
D)  İlim öğrenmede cinsiyet ayrımı yapılamaz.
E)  Bilginin kimden geldiği değil doğruluğu önemlidir.

9.  Allah, insanın varlık ve olaylar karşısında düşünmesi, 
ortaya çıkan problemlere akıl yetisini kullanarak çözüm 
üretmesi üzerinde ısrarla durur.
Buna göre;

 I. “Onlara, ‘Allah’ın indirdiğine uyun’ denildiğinde, ‘Hayır, 
atalarımızdan gördüğümüze uyarız’ dediler. Ya ataları-
nın aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa!”

(Bakara suresi, 170. ayet)
 II. “Gece ile gündüzün yer değiştirmesinde, Allah’ın gökten 

indirdiği rızıkta (yağmurda) -ki, onunla öldükten sonra 
yere yeniden hayat vermektedir, rüzgârları çeşitli yönler-
den estirmesinde düşünenler için alınacak dersler vardır.” 

(Câsiye suresi, 5. ayet)
 III. “Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki: Bu ikisinde in-

sanlar için büyük zarar ve bazı faydalar vardır; zararla-
rı da faydalarından büyüktür. Sana neyi infak edecek-
lerini de soruyorlar. De ki: İhtiyaç fazlasını. Allah sizin 
için ayetlerini işte böyle açıklıyor ki düşünesiniz.”

(Bakara suresi, 219. ayet)
ayetlerinden hangileri sözü edilen duruma örnek gös-
terilebilir?
A) Yalnız I.  B) Yalnız II.  C) I ve III.

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

10.  Kur’an-ı Kerîm’e göre insanı insanın davranışlarına anlam 
kazandıran ve vahiy karşısında yükümlülük altına girme-
sini sağlayan akıldır. Kur’an’da akıl kelimesi çokça kulla-
nılmakta ve fiil şeklinde geçmektedir. Geçtiği ayetlerde de 
genellikle “akletme”nin yani aklı kullanarak doğru düşün-
menin önemi üzerinde durulmuştur. Kur’an terminolojisin-
de akıl “bilgi edinmeye yarayan bir güç” ve “bu güç ile elde 
edilen bilgi” şeklinde tarif edilmiştir.
Bu parçada akıl ile ilgili aşağıdakilerden hangisine 
değinilmemiştir?

A)  Bilgi kaynağı olduğuna
B)  Düşünme aracı olduğuna
C)  İnsanın sorumluluğuna sebep olduğuna
D)  Diğer varlıklardan ayırıcı özelliği olduğuna
E)  Kur’an’daki kullanımlarının nasıl olduğuna

11.  “Allah’ın, gerek duyular âlemine gerekse duyularla kav-
ranılamayan âleme ait her şeyi bütün ayrıntılarıyla bilme-
si anlamına gelen ismi” aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alîm B) Kâdir C) Hakîm
D) Rahman E) Samed

12.   I. “Şayet sana indirdiklerimizden şüphen varsa, senden 
önce kitabı okuyanlara sor. Rabbinden sana gelen, 
gerçeğin ta kendisidir, sakın şüphelenenlerden olma! 

(Yunus suresi, 94. ayet)
 II. “Peki insanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün na-

sıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzü-
nün nasıl yayıldığına bakmazlar mı?”

 (Gâşiye suresi, 17-20. ayetler)
 III. Onlara, “Allah’ın indirdiğine uyun” denildiğinde, “Hayır, 

atalarımızdan gördüğümüze uyarız” dediler. Ya ataları-
nın aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa!

(Bakara suresi, 170.ayet) 
 İslam’da doğru bilginin kaynakları akıl, vahiy ve duyulardır. 

Buna göre numaralanmış ayetlerle bilgi kaynakları 
eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

            I.                            II.                              III.                       
A)  Akıl   Vahiy  Duyular
B)  Vahiy  Akıl  Duyular
C)  Vahiy  Duyular  Akıl
D)  Duyular  Akıl  Vahiy
E)  Akıl       Duyular  Vahiy
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ÖZET 

1. DİNİN TANIMI VE KAYNAĞI 

Din denince aklınıza ilk olarak ne geliyor? 

❖ Din: Kur’an-ı Kerim’de din kelimesi hem uluhiyyeti hem ubudiyyeti ifade etmek üzere 

kullanılır.  

❖ Uluhiyyet: İlahlık, tanrılık, ibadet edilen varlık ve mabut. İslam’a göre uluhiyyet makamı 

sadece Allah’a (c.c.) aittir. 

❖ Ubudiyyet: Kulluk, itaat, boyun eğme, ibadet etme. Allah’ın (c.c.) rızasını elde edebilmek için 

emirlerini içtenlikle yerine getirip yasaklarından kaçınmak. 

❖ Din: Allah (c.c.) tarafından peygamberler aracılığıyla gönderilen, akıl sahiplerini kendi istek ve 

hür iradeleriyle hayırlı olan şeylere sevk eden ilahî kurallar bütünüdür. 

❖ Hz. Âdem’den (a.s.) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) kadar bütün peygamberler, aynı dinin yani İslam 

dininin peygamberleridir. 

❖ Ayet: “Allah katında hak din İslâm’dır…” (Âl-i İmrân suresi, 19. ayet.) 

❖ Ayet: “…Bugün, size dininizi kemale erdirdim, üzerinize olan nimetimi tamamladım, din olarak 

sizin için İslam’ı beğendim…” (Mâide suresi, 3. ayet.) 

❖ Ayet: “Kim İslam’dan başka bir din ararsa, (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve o 

ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.” (Âl-i İmrân suresi, 85. ayet.) 

2. İnsanın Doğası ve Din 

❖ Din duygusu, fıtri (doğuştan gelen) bir özelliktir. İnanmak insanın doğuştan beraberinde 

getirdiği bir duygudur.  

❖ Ayet: “Biz insanı en güzel şekilde yarattık.” Tîn suresi, 4. ayet. 

❖ İslam inancına göre Hz. Âdem’den (a.s.) itibaren bütün insanlar, Allah (c.c.) tarafından 

gönderilen tevhid dininin esaslarını kavrayıp benimseyecek ve hayatlarını bu esaslara göre 

düzenleyecek yeterlikte yaratılmışlardır. 

❖ Tevhid: Allah’ın bir ve tek olma inancı. 

❖ Fıtrat: Sözlük anlamı: İnsanın doğuştan sahip olduğu ahlak, huy, karakter, tabiat.  Dini terim 

anlamı: Allah’ın, tüm varlıkları kendi varlığını ve birliğini tanıyabilme gücü ve yeteneği ile 

yaratması. Haniflik 

❖ Hadis: “Her doğan fıtrat üzere doğar...” 

9. SINIF 2. ÜNİTE: DİN VE İSLAM 
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❖ Ayet: “(Resûlüm!) Sen yüzünü hanîf olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise 

ona çevir. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur; fakat insanların çoğu 

bilmezler.” Rûm suresi, 30. ayet. 

❖  Ayet: “İbrahim ne Yahudi ne de Hıristiyandı. Fakat o, hanif (Allah’ı bir tanıyan, hakka 

yönelen) bir Müslümandı. Allah’a ortak koşanlardan da değildi.” Âl-i İmrân suresi, 67. ayet. 

❖ Haniflik: insanın tabiatına ve fıtrata uygun olarak kayıtsız ve şartsız Allah'a (c.c.) teslim olmak, 

ilah olarak yalnızca Allah’ı (c.c.) kabul etmek ve yalnızca O’na kulluk etmek demektir. Hanif 

ise, Allah’ın emrettiği doğru yola girip o istikamette yaşayan kişidir. 

❖ Hadis: “Ben Yahudilik ve Hıristiyanlıkla değil kolaylaştırılmış Haniflikle gönderildim.” 

3. İman ve İslam İlişkisi 

❖ İman: Allah’ın (c.c.) bir ve tek olduğuna ihlasla (samimiyetle) inanıp Hz. Muhammed’in 

(s.a.v.) peygamberliğini kabul etmek, onun Kur’an-ı Kerim aracılığıyla getirdiklerine inanmak 

ve bunlara teslim olmaktır. Bu inanca sahip kimseye mümin denir. 

❖ “Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir.” Mü’minûn suresi, 1. ayet. 

❖ İslam: Yüce Allah’a itaat etmek, Hz. Peygamber’in getirdiklerinin hepsini kalp ile tasdik edip 

dil ile söyleyerek Allah’ın (c.c.) emir ve yasakları doğrultusunda yaşamaktır. 

4. İslam İnanç Esaslarının Özellikleri 

1. Fıtrata uygun, açık ve anlaşılır oldukları için akl-ı selim tarafından kolayca kabul edilir. 

2. İnsan ürünü ve dogmatik değil, vahiy kaynaklıdır. 

3. İslam inanç esaslarının benimsenmesinde kişilerin hür iradeleri ve tercihleri gerekir. 

4. İslam dengeyi esas alır. Ebedî kurtuluş için dengeli bir hayatı tavsiye eder. 

❖ Esma-İ Hüsna: Kur’an’da yer alan Allah’ın isimlerine denir. 

❖ İslam’ın inanç esasları bir bütündür. Bu yüzden inanılması gereken şeylerin tamamına eksiksiz 

bir şekilde inanmak gerekir. 

5. KUR’AN’DAN MESAJLAR: Nisâ suresi, 136. Ayet 

❖ “Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği 

kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr 

ederse, derin bir sapıklığa düşmüş olur.” (Nisâ suresi, 136. ayet.) 

❖ Hz. Muhammed (s.a.v.), bu hadisinde imanı, İslam’ı ve ihsanı şu şekilde tarif etmektedir: 

“İman, Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe inanmandır. Yine 

kadere, hayrına ve şerrine iman etmendir… İslam, Allah'tan başka ilah olmadığına,  

Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen; namazı dosdoğru kılman, zekâtı 

vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yeterse Kâbe'yi haccetmendir... İhsan, Allah’a onu 

görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O, seni mutlaka görüyor…” 
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Din ve İslam - 1
1.  	 İnsan	 ahirette	 dünya	 hayatında	 yaptıklarının	 karşılığını	

yaşayacağı	için	sorumluluğunun	farkında	olmalı	ve	hesap	
vereceği	bilinciyle	hareket	etmelidir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde bu yargıya ulaşılamaz? 

A) “İnsan,	kendisinin	başıboş	bırakılacağını	mı	sanır?”	
(Kıyâmet	suresi,	36.	ayet)

B) “Kim	zerre	miktarı	hayır	 işlemişse	onu	görür.	Kim	de	
zerre	miktarı	şer	işlemişse	onu	görür.”	

(Zilzal	suresi,	7	ve	8.	ayetler)
C) “Sizi	sırf	boş	yere	yarattığımızı	ve	sizin	artık	huzuru-

muza	geri	getirilmeyeceğinizi	mi	sandınız?”	
(Mü’minûn	suresi,	115.	ayet)

D) “Allah’ın	nimetini	saymaya	kalksanız	başa	çıkamazsı-
nız.	Allah	gerçekten	bağışlayıcıdır,	merhametlidir.”

(Nahl	suresi,	18.	ayet)
E) “Hakkında	bilgin	olmayan	şeyin	ardına	düşme!	Çünkü	

kulak,	göz	ve	gönül,	bunların	hepsi	ondan	sorumludur.”
(İsrâ	suresi,	36.	ayet)

2.  	 “Aklı	olmayanın	dini	de	yoktur.”
Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste verilmek istenen 
mesajlardan biridir? 

A) Dine	inanmak	insan	doğasının	gereğidir.	
B) Akıl,	insanı	diğer	varlıklardan	ayırır.
C) Kişi,	çevresindekilerin	inancından	etkilenir.
D) Düşünebilme	yetisi	dini	sorumluluğun	ön	şartıdır.
E) İnsan,	yaratıcısını	tanıyacak	kabiliyette	yaratılmıştır.

3.  Aşağıdakilerden hangisi din hakkında söylenemez?

A) İlahi	kurallar	bütünüdür.	
B) İnsanın	doğuştan	getirdiği	bir	ihtiyaçtır.
C) İnsanın	maddi	ihtiyaçlarını	tatmin	içindir.	
D) İnsanın	dünya	ve	ahirette	mutluluğunu	hedefler.
E) İnsanın	sığınma	ve	güvenme	duygularını	karşılar.

4.  Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından 
diğerlerinden farklıdır? 

A) “Onlar	kesinlikle	Rabb’lerine	kavuşacaklarını	ve	O’na	dö-
neceklerini	düşünen	ve	bunu	kabullenen	kimselerdir.”	

(Bakara	suresi,	46.	ayet)
B) “İçinden	taze	et	(balık)	yemeniz	ve	takacağınız	bir	süs	

(eşyası	)	çıkarmanız	için	denizi	emrinize	veren	O’dur...”	
(Nahl	suresi,	14.	ayet)

C) “Hayvanları	da	O	yarattı.	Onlarda	sizin	için	ısıtıcı	(şey-
ler)	ve	birçok	faydalar	vardır.	Onlardan	bir	kısmını	da	
yersiniz.”	

(Nahl	suresi,	5.	ayet)
D) “Allah’ın	size	verdiği	rızıktan	helal	ve	temiz	olarak	yi-

yin,	 eğer	gerçekten	yalnız	Allah’a	 ibadet	ediyorsanız	
O’nun	nimetine	şükredin.”	

(Nahl	suresi,	114.	ayet)
E) 	“Allah’ın	göklerde	ve	yerdeki	(nice	varlık	ve	imkânları)	

sizin	emrinize	verdiğini,	nimetlerini	açık	ve	gizli	olarak	
size	bolca	ihsan	ettiğini	görmediniz	mi?”	

(Lokman	suresi,	20.	ayet)

5.  İnsanın vahye muhatap olmasını sağlayan temel özel-
likleri aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? 

A)	Duyular	–	İrade	 B)	Akıl	–	Güdü	
C)	Akıl	–	İrade	 D)	Duyular	–	Güdü	

E)	Akıl	–	Duyular

6.  	 “Allah’ın	göklerde	ve	yerdeki	(nice	varlık	ve	imkânları)	si-
zin	emrinize	verdiğini,	nimetlerini	açık	ve	gizli	olarak	size	
bolca	ihsan	ettiğini	görmediniz	mi?”			
		 	 	 	 (Lokman	suresi,	20.	ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) İnsana	pek	çok	nimet	verildiğine	
B) Bütün	varlıkları	yaratanın	Allah	olduğuna
C) Yaratılan	bütün	varlıkların	insana	hizmet	ettiğine
D) Allah’ın	verdiği	nimetlere	insanın	şahit	olduğuna	
E) İnsanın	kâinattaki	düzeni	gözlemlemesi	gerektiğine	

4

14



Din ve İslam - 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

9. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

4

7.  	 Geçmişte	olduğu	gibi	günümüzde	de	bilimsiz,	 sanatsız,	
felsefesiz	insan	toplumları	vardır	fakat	hiçbir	zaman	din-
siz	bir	toplum	olmamıştır.		

																																																												(H.	Bergson)

Aşağıdakilerden hangisi bu sözle anlatılmak istenen 
düşüncelerden biri olamaz?

A) Dinin	evrensel	bir	olgu	olduğu
B) Dinin	insanlık	tarihi	kadar	eski	olduğu
C) Toplumların	bir	dini	inanca	bağlı	yaşadığı
D) Dini	inancın,	tarihin	her	döneminde	var	olduğu	
E) Felsefi	düşünce	ile	dini	inançların	bir	arada	yaşadığı

8.  İnsanın evrendeki konumuna dair aşağıdaki yargılar-
dan hangisi yanlıştır? 

A) İnsanın	doğayla	uyum	içerisinde	yaşaması	istenir.
B) Bütün	varlıklar	insana	hizmet	etmek	için	yaratılmıştır.
C) Evrendeki	bütün	varlıklar	insanın	gördükleriyle	sınırlıdır.
D) Yeryüzündeki	nimetler	insanın	şükür	etmesini	gerektirir.
E) Evren,	insana	bir	yaratıcının	olduğunu	gösterecek	

niteliktedir.	

9.  	 Sen	kendini	küçük	bir	cisim	sanırsın.	Ama	âlemler	sende	
saklıdır.	
		 	 	 	 	 (Hz.	Ali)

Bu sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya	büyük	bir	âlemdir.
B) İnsan	mütevazı	davranmalıdır.
C) İnsanın	varlıklar	içinde	özel	bir	yeri	vardır.	
D) Varlıklar	âleminde	insan	küçük	bir	yer	tutar.
E) Büyük	insan	olmak	için	cinsiyetin	önemi	yoktur.	

10.  Aşağıdakilerden hangisi insanın manevi ihtiyaçların-
dan biridir?

A)	Giyinme	 B)	Beslenme	 C)	Barınma	
D)	İnanma	 E)	Uyuma

11.  Aşağıdakilerden hangisi dinin amaçlarından biri 
değildir?

A) İnsan	iradesini	etkisizleştirmek
B) İnsana	erdemli	bir	hayat	yaşatmak	
C) İnsanın	huzurlu	olmasını	sağlamak	
D) Toplumsal	huzuru	ve	barışı	oluşturmak
E) Hayatı	anlamlandırmaya	yardımcı	olmak

12.  Ustasız	olmazken	basit	bir	kalem
Nasıl	icat	oldu	muhteşem	âlem?			

Buna göre
I.	 Var	olan	her	şeyin	yaratıcısı	vardır.

II.	 Evrenin	bir	yaratıcısı	olması	kaçınılmazdır.

III.	 Evren	mükemmel	bir	düzen	içinde	var	edilmiştir.
yargılarından hangileri yukarıdaki sözle anlamca aynı 
doğrultudadır?

A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	I	ve	III.	
D)	II	ve	III.	 E)	I,	II	ve	III.
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5

Din ve İslam - 2
1.   Din ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Muhtaçlara yardım edilmesini emreder.
B) İnsana dilediğini yapma hürriyeti verir.
C) Kötülüklerin engellenmesini tavsiye eder.
D) Merhamet ve şefkat duygularını güçlendirir. 
E) Emir ve yasaklarıyla toplumsal düzene katkı sağlar. 

2.   “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı ke-
sinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın rabbi 
olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.” 
    (Enbiya suresi, 22. ayet)

Bu ayette vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) İhlas B) Fıtrat C) Tevhit
D) Ahlak E) Tevekkül

3.  Aşağıdakilerden hangisi dinin insana kazandırdıkla-
rından biri değildir?

A) Hayatı anlamlandırması
B) Sorumluluk bilincini güçlendirmesi
C) İnsanlara faydalı olmayı öğretmesi
D) İradeyi bilinçli kullanmayı sağlaması 
E) Sorgulamaksızın kabullenmeyi öğretmesi

4.  Aşağıdakilerden hangisi dinî inancın bireysel fayda-
larından biri değildir?

A) Toplumsal düzenin devamını sağlaması
B) İnsanı bencilce davranmaktan kurtarması
C) Sıkıntılara karşı insanın direncini artırması 
D) Hastalık ve felaketlerde teselli kaynağı olması
E) Hayatı düzenli ve planlı yaşamaya yardımcı olması 

5.  Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer varlıklardan 
ayıran özelliklerden biri değildir?

A) Konuşmak B) Yiyip içmek C) İnanmak
D) Yazmak E) Düşünmek

6.   İnsan “Ben kimim?”, “Niçin yaratıldım?”, “Nereden geldim 
nereye gidiyorum?” gibi anlam sorularına cevap bulmaya 
çalışır. 
Bu sorulara en tatmin edici cevabı aşağıdakilerden 
hangisi verebilir?

A) Tarihi birikim
B) Bilimsel literatür
C) İlahi kaynaklı din
D) İçinde yaşanılan kültür
E) Gelenek ve görenekler
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9. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

5

7.  Dinin insan hayatındaki yeri ve önemi ile ilgili aşağı-
da verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Suçun oluşmasına en büyük engeldir.
B) Zorluklara karşı insanın direncini artırır.
C) Zulme karşı bireysel tavırları önemsemez.
D) Mimariden estetiğe kültürün her alanını etkiler.
E) Toplumların bir arada yaşamalarına katkı sağlar.

8.  Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki din duygusu-
nun zayıflaması sonucu ortaya çıkan durumlardan 
biri değildir?

A) Suç oranının artması
B) Ekonomik dengenin bozulması
C) Bireylerde mutluluğun azalması
D) Toplumda barış ve kardeşliğin azalması
E) İnsanlar arası güven duygusunun sarsılması

 

9.   Akıl sahibi insanların kendi iradeleri ile iyilik ve ebedi mut-
luluğa ulaştırmasını amaçlayan ilahi kurallar bütünüdür.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Felsefe B) Ahlak C) Fıtrat
D) Din E) Örf ve Âdet

10.  I. Allah

II. Ahiret 

III. Kader 
inançlarından hangilerinin insanın zorluk ve sıkıntılara 
karşı dirençli olmasına katkı sağladığı söylenebilir? 

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

11.  Aşağıdakilerden hangisi tevhit inancıyla çelişen bir 
yargıdır?

A) Allah sınırsız ilim ve güç sahibidir.
B) Her varlık Allah’ı kendi diliyle tesbih eder.
C) Evreni ve içindeki her şeyi yaratan Allah’tır.
D) Sonsuz bilgi ve güç sahibi bir tek ilah vardır. 
E) Allah, evreni yarattıktan sonra onunla ilişkisini kesmiştir.

12.  Aşağıdakilerden hangisi din ile birlikte toplumsal 
düzene yön veren etkenlerden biri değildir?

A) Kanunlar B) Sağlık  C) Ahlak
D) Âdet  E) Örf

17
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1.  Aşağıdaki ayetlerden hangisi Allah’ın birliğini vurgu-
lamaktadır?

A)  “Kur’an’ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz 
koruyacağız.” 

(Hicr suresi, 9. ayet)
B)  “Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir de-

lil geldi ve size apaçık bir nur indirdik.” 
(Nisa suresi, 174. ayet)

C)  “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı 
kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu...”

(Enbiya suresi, 22. ayet)
D)  “De ki: Benim namazım, (her türlü) ibadetim, hayatım 

ve ölümüm, hepsi âlemlerin rabbi olan Allah içindir.” 
(En’am suresi,162. ayet)

E)  “Rabbinizden size indirilene uyun; O’nu bırakıp da 
başka önderlerin ardından gitmeyin. Ne kadar da az 
öğüt alıyorsunuz!” 

(A’raf suresi, 3. ayet)

2.  Aşağıdakilerden hangisi İslam inanç esaslarının 
özelliklerinden biri değildir?

A)  Bölünme kabul etmeyen bir bütünlüğe sahiptir.
B)  İnsanların kendi çabalarıyla ortaya çıkan ilkelerdir. 
C)  Benimsenmesi insanların hür iradelerine bırakılmıştır. 
D)  Korku ve ümit arasında yaşamayı öğütlemektedir.
E)  Akıllı her insanın anlayabileceği kadar açık ve sadedir.

3.  I. Allah’a nispet edilen isimlerin ortak adıdır.
 II. Allah ve sıfatları hakkında sağlıklı bir bilgi kaynağıdır.
 III. Kaynaklardaki sayısı doksan dokuz ile sınırlıdır.

yargılarından hangileri Esma-i Hüsna ile ilgili yanlış bir 
bilgidir?

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

4 ve 5. soruları aşağıdaki Haşr suresinin 22 - 24. 
ayetlerine göre cevaplayınız.

“O, öyle Allah’tır ki O’ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni 
ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır. O, ken-
disinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah’tır. O, mülkün 
gerçek sahibi, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin 
kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahi-
bi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte 
eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzak-
tır. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel 
isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih 
eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”

4.  Bu ayetlerden
 I.   Esma-i Hüsnanın tanımı yapılmaktadır.
 II.  Allah’ın birliği özellikle vurgulanmaktadır.
 III. Yüce Allah, güzel isimleriyle tanıtılmaktadır.

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

5.  Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu itibariyle Haşr 
suresinin ayetleriyle ilişkilendirilemez?

A)  “Onlar bilmiyorlar mı ki Allah onların gizli tuttuklarını 
da bilir, açığa vurduklarını da.” 

(Bakara suresi, 77. ayet)
B)  “Sizin dostunuz ancak Allah’tır, Resûlüdür ve Allah’ın 

emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekâtı veren 
mü’minlerdir.” 

(Maide suresi, 55. ayet)
C)  “Öyleyse Allah’a ve peygamberlerine iman edin, “(Al-

lah) üçtür” demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son ve-
rin. Allah ancak bir tek ilahtır.” 

(Nisa suresi, 171. ayet)
D) “De ki rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsa ve 

bir o kadar mürekkep ilâve edilse rabbimin sözleri bit-
meden önce mutlaka deniz tükenirdi.” 

(Kehf suresi 109. ayet)
E) “Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışla-

maz. Bunun dışındaki günahları, dilediği kimseler için 
bağışlar. Allah’a ortak koşan, kuşkusuz, derin bir sa-
pıklığa düşmüştür.”

(Nisa suresi, 116. ayet)

Din ve İslam - 3

6
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9. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

6

6.   “Şüphesiz, Allah’ı ve peygamberlerini inkâr edenler, Allah’a 
inanıp peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak iste-
yenler, ‘(Peygamberlerin) kimine inanırız, kimini inkâr ede-
riz.’ diyenler ve böylece bu ikisinin (imanla küfrün) arasın-
da bir yol tutmak isteyenler var ya; işte onlar gerçekten kâ-
firlerdir. Biz de kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.” 

(Nisa suresi, 150-151. ayetler)

Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarı-
lamaz?

A) Kula düşen korku ve ümit arasında itidalli bir hayat 
yaşamaktır.

B) Allah’a iman edip gönderdiği vahyi kabul etmemek 
apaçık çelişkidir.

C) İslam’ın inanç esasları bir bütündür ve tamamına inan-
mak gerekmektedir.

D) Peygamberlerin bazısını kabul edip bazısını reddet-
mek tevhid inancına aykırıdır.

E) İnanç esaslarının bir kısmına inanılıp bir kısmına ina-
nılmamasından Allah razı değildir.

7.  Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerin-
den farklıdır?

A) “Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. 
En güzel isimler O’nundur.” 

(Taha suresi, 8. ayet)
B) “De ki (rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman 

diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet 
en güzel isimler O’nundur. …” 

(İsra suresi, 110. ayet)
C) “O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Gü-

zel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey 
O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve 
hikmet sahibidir.” 

(Haşr suresi 24. ayet)
D) İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canla-

rıyla cihad edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek 
büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır. 

(Tevbe suresi 20. ayet)
E) En güzel isimler Allah’ındır; bu güzel isimlerle O’na 

dua edin, O’nun isimleri hakkında doğru inançtan sa-
panları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının 
cezasını çekecekler!” 

(A’raf suresi,180. ayet)

8 ve 9. soruları aşağıdaki Bakara suresinin 255. 
ayetine göre cevaplayınız.

“Allah, O’ndan başka ilah yoktur. O, hayy (diri)dir, kayyûm-
dur (yarattıklarını koruyup bizzat yönetendir). Kendisine 
ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin 
hepsi O’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim şefaat 
edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. 
(O’na hiçbir şey gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışın-
da insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemez-
ler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup 
gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.” 

8.  Bu ayetle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Allah hakkında bilgi verilmektedir. 
B) Tevhit inancına dikkat çekilmektedir.
C) Esma-i Hüsnadan bazıları anılmaktadır.
D) Şefaat anlayışının sonuçları işlenmektedir.
E) Allah’ın gücünün sınırsızlığı vurgulanmaktadır.

9.  Bu ayette aşağıdaki Allah’ın sıfatlarından hangisine 
değinilmiştir?

A) Rab B) Rahman C) Samed
D) Rahim E) Alim

10.  “Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, 
‘Şüphesiz, benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana 
ibadet edin.’ diye vahyetmişizdir.” 

(Enbiyâ suresi, 25. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

A) Allah kendisini isimleri ve sıfatları ile tanıtmıştır.
B) Allah peygamberlere dinini vahiy yoluyla indirmiştir.
C) İbadet edilecek ve boyun eğilecek tek varlık Allah’tır.
D) Bütün peygamberler tevhit inancını tebliğ etmişlerdir.
E) Hz. Muhammed Allah’ın peygamberlerinden biridir.

11.  İslam inanç esaslarıyla ilgili,
 I.   İnsanın fıtratına uygundur.
 II.  Tartışılamayan birer dogmadan ibarettir.
 III.  Akl-ı selimin kolayca kabul edebileceği bir niteliğe 

sahiptir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.   C) Yalnız III.
D) I ve III.  E) II ve III.
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Din ve İslam - 4

7

1.  “Tevhit” kavramı ile ilgili aşağıdaki yargılardan han-
gisi yanlıştır?

A) Kur’an’ın ısrarla üzerinde durduğu bir esastır.
B) İslam inanç esaslarının özü olan bir ilkedir.
C) İhlas suresi bu kavramın açıklamasından ibarettir. 
D) Allah’ın her peygambere mesajlarını vahyetmesidir.
E) Allah’ın birliği ve benzersizliği anlamına gelmektedir.

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

Bu durumu doğrudan vurgulayan ayet aşağıdakiler-
den hangisidir? 

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

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

C)  “Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. 
Sakın dengeyi bozmayın.” 

(Rahman Suresi, 7 ve 8. ayetler)
D)  “Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğ-

lence olsun diye yaratmadık”. 
(Duhan suresi, 38. ayet)

E)  “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı 
kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu...” 

(Enbiya suresi, 22. ayet)

3.  Yüce Allah her şeyi yaratan, yaşatan ve gözetendir. 
Yaratıldığı andan itibaren evrende meydana gelen her şey 
onun izni ve dilemesi ile gerçekleşmektedir. Bu, Allah’ın sü-
rekli yaratma halinde olması demektir. Bu konuda Kur’an’da 
şöyle buyurulur: “ …O her an yaratma halindedir.” 

(Rahman suresi, 29. ayet)

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Allah’ın yaratmasının devamlılığına 
B) Allah’ın eşi, benzeri ve ortağı olmadığına 
C) Allah’ın yaratılanları her an himaye ettiğine
D) Bütün varlıkları ortaya çıkaranın Allah olduğuna
E) Allah’ın onayı olmadan hiçbir şeyin oluşamayacağına

4.  İslam’ın inanç esaslarından Allah’a iman ile aşağıda-
kilerden hangisi çelişir? 

A) Dirilmenin hak olduğu inancı
B) İlminin sınırsız olduğu gerçekliği
C) Hayatın amaçsız olduğu düşüncesi
D) Her yaratılan için bir yaratıcının gerekliliği
E) Tapmaya layık tek varlık olduğu önermesi

5.   • Allah âlemin tamamını himayesi altında tutandır.
• Allah insana her varlıktan çok daha yakındır.
• Allah görünen ve görünmeyen her varlığı hakkıyla bilendir.
• Allah, insanı gözetimi altında tuttuğu gibi sorumlu da tu-

tacaktır.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu yargılara doğrudan 
ulaştırmaz?

A)  “Allah, gökleri ve yeri hikmetle yarattı...”
(Nahl suresi, 3. ayet) 

B)  “Allah göklerin ve yerin gaybını bilir…” 
(Fatır suresi, 38. ayet)

C)  “İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır?” 
(Kıyame suresi, 36. ayet)

D)  “… Biz ona (insana) şah damarından daha yakınız.” 
(Kaf suresi,16. ayet)

E)  “...Gökleri ve yeri koruyup gözetmek kendisine zor 
gelmez…” 

(Bakara suresi, 255. ayet)

6.  Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın inanç esasları kap-
samında değerlendirilemez?

A) Allah’ın, insanlara elçiler göndermesi
B) Allah’ın her şeyi bir ölçü ile yaratması  
C) İnsanın ahlakını güzelleştirmeyi seçmesi
D) Peygamberlerin vahiyle rehberlik yapması 
E) Ahiret hayatının dünyaya göre belirlenmesi
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9. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

7

7.  “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı ke-
sinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu...” 

(Enbiya suresi, 22. ayet)

Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Allah’ın her şeyi bildiği
B) Allah’ın bir ve tek olduğu
C) Her şeyin yaratıcısının Allah olduğu
D) Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmadığı 
E) Ezeli ve ebedi olanın yalnızca Allah olduğu

8 ve 9. soruları aşağıdaki ayete göre cevaplayınız.

“Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine 
indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. 
Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahi-
ret gününü inkâr ederse, derin bir sapıklığa düşmüş olur.” 

(Nisâ suresi, 136. ayet.) 

8.  Bu ayetten 

 I.  İslam’ın inanç esasları Allah tarafından belirlenmiştir.
 II. Allah iman esaslarının reddedilmesinden razı değildir.
 III. İnanç esaslarının tamamı vahiy yoluyla bildirilen ilkeledir.

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

9.  Bu ayette aşağıdaki iman esaslarından hangisine de-
ğinilmemiştir?

A) Allaha iman  
B) Ahirete iman 
C) Meleklere iman
D) Kitaplara iman
E) Kadere iman

10.  “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 ayette aşağıdaki erdemli kişinin niteliklerinden 
hangisine değinilmemiştir?

A) Elinin emeğiyle geçinmesine
B) İbadetlerini yerine getirmesine 
C) İnanç esaslarına iman etmesine
D) Dürüst ve güvenilir insanlar olmasına 
E) Kazancının bir kısmını muhtaçlara vermesine

11.  ”Allah’ın elçisi ve müminler, rabbinden ona indirilene 
iman ettiler. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, pey-
gamberlerine inandılar. “O’nun elçileri arasında ayırım 
yapmayız...” dediler.” 

(Bakara suresi 285. ayet)

Bu ayet,

 I.  Bölünme kabul etmeyen bir bütünlüğe sahiptir.
 II. Yaradan’la yaratılan arasında hiçbir aracı yoktur.
 III. Akıllı her insanın anlayabileceği kadar açık ve sadedir. 

İslam inanç esaslarının özelliklerinden hangileriyle 
ilişkilendirilebilir?

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

❖  

ÖZET 

1. İslam’da İbadet ve Kapsamı 

❖ İbadet: Kelime olarak boyun eğmek, itaat etmek, saygı duymak, kulluk etmek, tapınmak gibi 

anlamlara gelir. Dinî bir kavram olarak ibadet; müminin Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak 

için kulluk görevini yerine getirmesi, emirlerine uyması ve yasaklarından kaçınmasıdır.  

❖ Ayet: “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.”  Zâriyât suresi, 56. 

ayet. 

❖ Ayet: “Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım isteriz.” Fâtiha suresi, 5. ayet. 

❖ Salih Amel:  İslam’a göre Allah’ın (c.c.) rızasını kazanma niyetiyle yapılan her güzel iş ve 

davranış salih amel olarak nitelendirilir ve ibadet sayılır. 

❖ Ayet: “Kim Allah’a inanır ve faydalı iş yaparsa Allah onu, içinden ırmaklar akan, içinde ebedî 

kalacakları cennetlere sokar. Allah o kimse için gerçekten güzel bir rızık vermiştir.” Talâk 

suresi, 11. ayet. 

❖ Âbid / Âbit:  İbadet eden kul 

❖ Mâbud / Mâbut: İbadet edilen tanrı. Allah (c.c) 

❖ Mâbed /Mâbet: İbadet edilen yer. 

2. İslam’da İbadetin Amacı ve Önemi 

❖ Özel anlamda farz ve nafile ibadetlerin, genel anlamda bütün salih amellerin temel amacı kişiyi 

Allah’ın (c.c.) rızasına ulaştırmaktır. 

❖ Ayet: “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin...” Bakara suresi, 

21. ayet. 

❖ İbadetlerin insana sağladığı faydalar:  

▪ İbadetler insan iradesini kuvvetlendiren ve insanı ahlaki sorumluluklar konusunda daha 

duyarlı olmaya hazırlayan uygulamalardır.  

▪ Verilen nimetler için şükür vesilesidir.  

▪ İnsanın duygu dünyasını geliştirir ve davranışlarını güzelleştirir. 

▪  İnanan insanı Allah’a (c.c.) yaklaştırır, sıkıntılardan korur. 

▪ İnsanı dünyanın maddi bağlarından kurtararak ruhen yüceltir. 

▪ İman eden insan için ibadet dünya ve ahiret mutluluğunun anahtarıdır. 

▪ İbadet insanı iyiliklere sevk eder, kötülüklerden uzaklaştırır. 

 

 

9. SINIF 3. ÜNİTE: İSLAM VE İBADET 
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3. İslam’da İbadet Yükümlülüğü 

Sorumluluk denince aklınıza neler geliyor? 

❖ İnsanın en büyük yükümlülüğü Allah’a (c.c.) karşı olan kulluk görevidir. Diğer bütün 

sorumlulukları bu yükümlülüğe göre konumlanır. İnsanın kendisine, topluma ve çevreye karşı 

sorumlulukları Allah’a (c.c.) kulluk sorumluluğunun birer parçasıdır. 

❖ Mükellef: Dinin emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmakla sorumlu tutulan 

kimseye mükellef denir. 

❖ Mükellef ve Ef’al-i Mükellefin: Mükelleflerin Fiilleri demektir. Dinen yükümlü sayılan 

insanların davranışları ve bunlarla ilgili hükümler anlamındadır. 

❖ Farz: Dinin mükelleften yapılmasını kesin ve bağlayıcı şekilde istediği iş ve davranışlar 

anlamındadır. İkiye ayrılır. 

1. Farz-ı ayn; dinen sorumlu sayılan her Müslümanın yapması gereken davranışlardır. Beş 

vakit namaz, Ramazan orucu, zekât ve hac ibadetleri farz-ı ayndır. Farz-ı ayn olan amelleri 

terk etmek haramdır ve terk edenler günah işlemiş sayılırlar.  

2. Farz-ı kifâye: ise bazı Müslümanların yapmasıyla diğerlerinin üzerinden sorumluluğu 

kalkan davranışlardır. Cenaze namazı, İlim öğrenmek ve öğretmek, iyiliği emredip 

kötülükten sakındırmak, Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek, toplum için zaruri meslekleri icra 

etmek de farz-ı kifayedir. 

❖ Bazı işleri yapmak farz olduğu gibi bazı işleri de yapmamak farzdır. Mesela Allah’ın (c.c.) 

haram kılmış olduğu içki içmek, kumar oynamak, hırsızlık yapmak, yalan söylemek gibi 

davranışları yapmamak farzdır. 

❖ Vacip: yapılması farz seviyesinde olmayan fakat sünnetten daha kuvvetli olan dinî hükümlere 

denir. Ramazan’da verilen fıtır sadakası, vitir ve bayram namazları ile kurban kesmek vaciptir. 

❖ Sünnet: Sözlükte yol, âdet, gidişat, huy, karakter, tavır, davranış gibi anlamlara gelir. Terim 

olarak ise Hz. Peygamber’in farz ve vacip dışında yaptığı veya yapılmasını tavsiye ettiği 

davranışlar anlamındadır. İkiye ayrılır. 

1. Sünnet-i müekkede: Hz. Peygamberin farz ve vacibin yanı sıra devamlı yaptığı, çok az 

terk ettiği iş, davranış ve ibadetlerdir. Sabah namazının sünneti, öğle namazının ilk ve son 

sünnetleri, namazları cemaatle kılmak, ezan, kamet, selamlaşmak, dişleri temizlemek gibi 

davranışlar sünnet-i müekkededir. 

2. Sünnet-i gayr-i müekkede: Hz. Peygamberin bazen yapıp bazen terk ettiği iş, davranış 

ve ibadetlerdir. İkindi ve yatsı namazlarının ilk sünnetleri sünnet-i gayr-i müekkededir. 

❖ Mendup / Müstehap: Yapılması kesin ve bağlayıcı olmaksızın istenen ve terkedilmesi 

kınanmayan işleri ifade eder. Kuşluk ve teheccüd gibi nafile namazlar, Ramazan dışında tutulan 

nafile oruçlar menduptur. Farz, vacip ve sünnet dışında kalan Hz. Peygamberin yapılmasını 

tavsiye ettiği güzel davranışlara mendup yerine müstehap da denir.  
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❖ Mubah: Dinî bir terim olarak ise mükellefin yapıp yapmamakta serbest bırakıldığı fiiller 

anlamına gelir. Mübah, helal ve caiz kavramlarıyla birlikte kullanılır. Yenilmesi, içilmesi, 

kullanılması veya yapılması ayet ve hadislerle yasaklanmamış olan şeyler mubah, helâl ve 

caizdir. 

❖ Caiz: dinen veya hukuken yapılmasına müsaade edilen fiiller demektir. 

❖ Helâl: haramın karşıtı. İzin verilmiş, hakkında bir yasaklama ve kısıtlama bulunmayan 

davranışları ifade eder.  

❖ Helâl, caiz ve mubahla eş anlamlı olmakla birlikte daha çok haramın zıt anlamlısı olarak 

kullanılır. 

❖ Haram:  Allah’ın (c.c.) kesin olarak yasakladığı söz ve davranışlar demektir. 

❖ Ayet: “De ki: ‘Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri bildireyim: Ona hiçbir şeyi ortak 

koşmayın, ana babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin; sizin ve onların 

rızkını veren biziz. Gizli ve açık kötülüklere yaklaşmayın ve Allah’ın haram kıldığı cana haksız 

yere kıymayın. Düşünesiniz diye Allah size bunları emretti.”  En’âm suresi, 151. ayet. 

❖ Mekruh: İslam’a göre haram olmadığı halde istenmeyen, hoş görülmeyen söz ve davranışlardır. 

Mekruhtaki yasaklık haramdaki kadar kesin ve bağlayıcı delillere dayanmaz. Ancak bu durum, 

mekruhun işlenebileceği anlamına da gelmez.  İkindi namazından sonra, güneşin batmasından 

az önce nafile namaz kılmak, soğan, sarımsak yiyerek camiye gitmek, abdest alırken suyu israf 

etmek gibi fiiller mekruhtur. 

4. İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 

 

Kur’an ve Sünnete Uygunluk 

❖ Kur’an-ı Kerim’de ibadetler hakkında gerekli bilgiler verilmiş, ibadetlerin yapılışı ise Hz. 

Peygamberin rehberliğine ve uygulamasına bırakılmıştır. Mesela namaz, oruç, zekât, hac gibi 

ibadetler Kur’an’da açıkça emredilmiş; bu ibadetlerin nasıl yapılacağını ise Hz. Muhammed 

(s.a.v.) göstermiştir. 

❖ İbadetlerin geçerli olabilmesi için Kur’an ve sünnete uygun olması gerekir. 

❖ Ayet: “Kim Resul’e itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur…” Nisâ suresi, 80. ayet. 

❖ Hadis: “Namazı benden gördüğünüz şekilde kılın.” 
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❖ Bid’at: Hz. Peygamberin sünnetinde bulunmayan herhangi bir davranışın ibadet olarak 

uygulanması veya mevcut ibadet şekillerinde artırma ya da eksiltme yapılması anlamına gelir.  

❖ Hadis:  “Sözlerin en doğrusu Allah’ın Kitabı’dır. Yolların en iyisi Muhammed’in yoludur. 

İşlerin en kötüsü (dinde) sonradan uydurulanlardır. Ve her bid’at, dalâlettir.” Mesela akşam 

namazının farzını 3 rekat yerine, daha fazla ibadet etmek için, 4 rekat kılmak bid'attir. İyi 

niyetle bile olsa dine yeni bir şey eklenmiş olur. Yatırlara dileğinin kabul olması için mum 

yakmak. 

Niyet  

❖ İbadetler yapılırken gözetilmesi gereken temel ilkelerden biri niyettir. İbadet eden kimsenin 

niyeti ibadeti yalnız Allah (c.c.) için yapmak olmalıdır. Bu, İslam’ın özünü oluşturan tevhid 

inancının temelidir.  

❖ Ayet: “…Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah 

içindir.” En’âm suresi, 162. ayet. 

❖ Hadis: “Allah sadece samimi bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul 

eder.” 

❖ Hadis: “Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve amellerinize 

bakar.” 

İhlas 

❖ İhlas: samimiyet, içtenlik. Tutum ve davranışlarda sadece Allah’ın (c.c.) hoşnutluğunu 

gözetme, sözün öze uyması, riyakârlıktan ve ikiyüzlülükten uzak olmak demektir. 

❖ “Biz sana kitabı gerçeğin ta kendisi olarak indirdik. O hâlde sen de ihlasla yalnız Allah’a ibadet 

et!” Zümer suresi, 2. ayet. 

5. İslam’da İbadet Ahlak İlişkisi 

İbadetlerin bireysel ve toplumsal faydaları 

❖ İbadetler insanı Allah’a (c.c.) yaklaştırır.  Dua, Allah (c.c.) ile insan arasındaki bağı 

kuvvetlendiren ibadetlerdendir. 

Ayet: “Kullarım sana beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit 

dua edenin dileğine karşılık veririm. O hâlde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana 

inansınlar ki doğru yolu bulsunlar.” Bakara suresi, 186. ayet. 

❖ İnsan, Allah’a (c.c.) ibadetle huzur bulur. 

Ayet: “... Biliniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” Ra’d suresi, 28. ayet. 

Ayet: “... Müminler, yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.” Teğâbün suresi, 13. ayet. 

 

25



 
 

❖ İbadet, kulluğun bir gereğidir. 

Ayet: “Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.” Hicr suresi, 99. ayet. 

Hadis: “…Allah katında amellerin en sevimlisi, az da olsa devamlı olanıdır.” 

❖ Kişi, ibadet sayesinde kendini daha iyi tanır ve güçlü bir karakter sahibi olur. Kötülüklerden 

arınarak olgunlaşır. 

Hadis: “Günahtan tövbe etmek, günahı terk edip bir daha ona dönmemektir.” 

Ayet: “... Ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi 

kesmeyin… ” Zümer suresi, 53. ayet. 

❖ İbadetler insana sorumluluk bilinci kazandırır. Örneğin beş vakit namaz kılan Müslüman zamanı 

planlar ve onu verimli kullanmayı öğrenir. 

❖ İnsanın manevi açıdan arınmasına, ruh ve ahlak güzelliği kazanmasına yardımcı olur. 

❖ İbadetler toplumun kaynaşmasına katkı sağlar. Birçok ibadet bu birlik ve beraberliği 

sağlamaya yöneliktir. Cemaatle kılınan namazlar, toplu iftarlar, kurban, zekat hac, sadaka-ı 

cariye, bayramlar vb. 

6. Kur’an’dan Mesajlar: Bakara Suresi 177. Ayet 

❖ “Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik kişinin Allah’a, ahiret 

gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmesi; sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, 

yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olan kölelere 

harcaması; namazı kılıp zekâtı vermesidir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar; 

darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takva 

sahipleri bunlardır.” (Bakara suresi, 177. ayet.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26



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

9. Sınıf
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi

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

İslam ve İbadet - 1

8

1.  “Ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz.”  
(Fatiha suresi, 5. ayet)

Bu ayette ibadetle ilgili vurgulanan husus aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Allah için yapılması  
B) İçtenlikle yapılması
C) Bireysel olması
D) Zorunlu olması
E) Vakitli olması

2.  “De ki: Allah’ın dışında taptığınız şeylere tapmak bana 
yasak edildi. De ki: Ben sizin arzularınıza uymam; aksi 
halde yolumu şaşırırım, hidayete erenlerden olamam.” 

(En’âm suresi, 56. ayet)

Bu ayete göre ibadetler

 I.  dini doğru yaşamak,
 II. örf ve adetlere bağlı kalmak,
 III. Allah’ın emrini yerine getirmek 

amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek için yapılır?

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

3.  İslam düşüncesinde yalnızca Allah’ın rızasını umarak ya-
pılan her güzel davranış ibadet olarak değerlendirilir. 

Buna göre,

 I. anne babaya iyilikte bulunmak, 
 II.  çöpü sakağa atana kızıp geçmek,
 III. Kur’an’ı okuyup anlamaya çalışmak

davranışlarından hangileri ibadet olarak değerlendi-
rilemez? 

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

4.  İslam dininin ibadet anlayışıyla ilgili aşağıdaki yargı-
ların hangisinde yanlışlık yapılmıştır? 

A) İmanın davranışlara yansımasıdır. 
B) Verilen nimetlere şükrün göstergesidir.
C) Belli ve düzenli her davranış biçimidir.
D) Allah’ın razı olacağı işlerin yapılmasıdır.
E) Allah’a duyulan saygının gösterilmesidir.

5.  Aşağıdaki yargıların hangisi “İbadet” kavramının ta-
nımıyla doğrudan ilgilidir?

A)  Hz. Muhammed’in bildirdiği ilahi mesajların doğru ol-
duğunu kabul etmektir.

B)  İnsanın, yaşadığı hayatın hesabını ahirette Rabbine 
vereceğine inanmasıdır. 

C)  Allah’ın, insana akıl ve irade vererek onu diğer varlık-
lardan üstün kıldığını bilmektir.

D)  Dünya hayatının bir gün son bulup yeni bir hayatın 
başlayacağının bilincine ermektir.

E)  İnsanın, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak niyetiyle 
söylediği sözler ve yaptığı eylemlerdir.

6.  İman-ibadet ilişkisi aşağıdaki ayetlerden hangisinde 
doğrudan vurgulanmaktadır?

A)  “O hâlde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.” 
(Kevser suresi, 2. ayet)

B)  “…Dini Allah’a has kılarak O’na ibadet edin…” 
(A’râf suresi, 29. ayet)

C)  “Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz.” 
(Fatihâ suresi, 5. ayet) 

D)  “De ki şüphesiz bana, dini Allah’a has kılarak O’na 
ibadet etmem emredildi.”  (Zümer suresi, 11. ayet) 

E)  “İman edip salih amel işleyenlere ne mutlu! Varılacak 
güzel yurt da onlar içindir.” 

(Ra’d Suresi, 29. ayet)
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9. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

8

7.  İbadet, yüce Allah’ın yapılmasını emrettiği şeyleri yapmak 
ve yasaklarından da kaçınmak anlamında da kullanılır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ibadet olarak 
değerlendirilemez?

A) Doğru sözlü olmak 
B) Çalışarak geçinmek
C) Yetim malını yemek 
D) Gıybetten kaçınmak
E) İnsanlara iyilik yapmak

8.  “O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin rabbidir. Şu 
halde O’na sabır ve sebatla kulluk et. O’nun adını almaya 
lâyık başka birini biliyor musun?” 

(Meryem suresi, 65. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?

A) Allah’ın, gökleri ve yeri yoktan yarattığına
B) Allah’a kulluk ederken sabırlı olmak gerektiğine
C) Kulluk edilmeye yaraşır tek varlığın Allah olduğuna 
D) Kulluk görevlerinde devamlılığın önemli olduğuna
E) Kulluğun yalnızca kâinatın rabbine yapılabileceğine

9.  Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından di-
ğerlerinden farklıdır? 

A) “Ben, cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler 
diye yarattım.”

 (Zâriyât suresi, 56. ayet)
B) “Doğrusu biz, seni Hak (Kur’an) ile ve uyarıcı olarak 

gönderdik…”
 (Bakara suresi, 119. ayet)

C) “(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden 
yardım dileriz.” 

(Fatiha suresi, 5. ayet)
D) “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan rabbini-

ze kulluk edin ki takvâya eresiniz.” 
(Bakara suresi, 21. ayet) 

E) “İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekât veren-
ler var ya, onların mükâfatları Rableri katındadır…” 

(Bakara suresi, 277. ayet)

10.  Aşağıdaki davranışlardan hangisi ibadet olarak 
değerlendirilemez?

A) Helal ticaret yapmak
B) Yaşlılara yardım etmek
C) Alın teri ile para kazanmak
D) Şans parasıyla hayır yapmak
E) Yolda bulunan bir engeli kaldırmak

11.  İslam dinine göre aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin 
yapılış amacı olamaz? 

A) Nimetlerden dolayı Allah’a teşekkür etmek 
B) Dindarlığı ile tanınan bir insan olmak 
C) Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak 
D) Allah’ın emrini yerine getirmek
E) Ahirette kurtuluşa ermek

12.  “Kitaptan sana vahyedilenleri oku, namazı özenle kıl. 
Kuşkusuz namaz hayâsızlıktan ve kötülükten meneder. 
Allah’ı anmak her şeyden önemlidir. Allah yaptıklarınızı bilir.” 

(Ankebut suresi, 45. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayette verilen mesajlar-
dan biri değildir?

A) Namaz hakkıyla kılınmalıdır. 
B) Kötülükten uzak durulmalıdır. 
C) Namaz cemaatle kılınmalıdır.
D) Kur’an anlayarak okunmalıdır.
E) İbadet kişiyi kötülükten korumaktadır.
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1.  İbadetleri niteleyen farz, vacip, sünnet, müstehab, 
mübah, haram ve mekruh kavramlarının adı aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Mukabele B) Mükellef  C) Akl-ı selim
D) Ef’al-i mükellefin E) Amel-i salih

2.  Ef’al-i mükellefin bakımından aşağıdaki ibadetlerden 
hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Kurban B) Zekât C) Oruç
D) Namaz E) Hac

3.  İslam’a göre zengin Müslümanların mükellef olduğu 
ibadetler aşağıdakilerden hangisinde birlikte veril-
miştir?

A) Hac - Namaz - Oruç
B) Kurban - Oruç - Hac
C) Hac - Zekât - Kurban
D) Kurban - Hac - Namaz
E) Kurban - Namaz - Oruç

4.  Aşağıdaki ibadetlerden hangisi farz-ı kifayedir?

A) Cuma namazı
B) Bayram namazı
C) Teravih namazı
D) Ramazan orucu
E) Cenaze namazı

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

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

• Hz. Peygamber’in farz ve vacipler dışında yaptığı bağla-
yıcı olmayan fiilleridir.

• Allah’ın yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz, fiil ve 
davranışlardır. 
Bu tanımlarla aşağıdakiler eşleştirildiğinde hangi 
kavram dışarda kalır?

A) Mendup B) Vacip C) Sünnet
D) Haram E) Farz 

6.  İslam dinine göre ibadetleri yerine getirmekle yü-
kümlü olmak için bir kişide,

 I.  Akıllı olmak
 II.  Ergenlik çağına girmek
 III.  Ef’al-i mükellefin ile ilgili kavramları bilmek

şartlarından hangilerinin bulunması zorunludur?

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

9
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9. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

9

İslam ve İbadet - 2

7.   • Mükellefin yapıp yapmamakta serbest bırakıldığı fiiller 
demektir.

• Sözlükte açığa çıkan, açıklanan, serbest bırakılan şey 
anlamlarına gelir.

• Yapılmaları zorunlu olmadığı gibi yasak da değildir fakat 
ölçülü ve dengeli olunmalıdır.
Bu bilgiler, aşağıdaki ef’al-i mekellefinden olan kav-
ramlardan hangisine aittir?

A) Mendup 
B) Vacip 
C) Sünnet-i müekkede
D) Helal  
E) Mubah

8.   “Yaptıkları harcamaların kabul edilmesine engel olan 
esas sebep şudur: Onlar Allah’ı ve peygamberini tanıma-
dılar; namaza da ancak üşene üşene gelirler ve harcama-
larını gönülsüz olarak yaparlar.” 

(Tevbe suresi, 54. ayet)

Bu ayetten,

 I.  İbadet içtenlikle ve isteyerek yapılmalıdır.
 II.  Gönüllü yardım kuruluşları yaygınlaştırılmalıdır.
 III. Bir davranışın kabul edilip edilmemesi yapanın niyeti-

ne bağlıdır.

yargılarından hangileri çıkarılamaz?

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

9.  Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin temel ilkelerin-
den biri olan “ihlasla” ilgili değildir?

A)  Allah’ın isteklerini gönülden inanarak, içtenlikle yerine 
getirmektir.

B)  Gösteriş için ibadet edenler ibadetin yapılış amacın-
dan uzaklaşmıştır.

C)  Allah’ın emrettiği ibadetler Hz. Peygamberin öğrettiği 
gibi eda edilmelidir. 

D)  İbadetleri dünyevi bir menfaat beklemeden sırf Allah 
rızası için yapmaktır.

E)  Allah katında mükellefin fiilleri onun samimiyetine 
göre değer kazanmaktadır.

10.  “ ... “Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu 
tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin 
gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yet-
mediği şeyleri yükleme! ...” 

(Bakara suresi, 286. ayet)

Bu ayet, ibadetlerle ilgili 

 I.  Güç yetirilebilmeleri
 II.  Az fakat sürekli yapılmaları
 III.  Samimiyetle ve zamanında yerine getirilmeleri

durumlarından hangisiyle ilişkilidir?

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

11.  “Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.” 
(Fatiha suresi, 5. ayet)

Bu ayetten,

 I.  İbadet edene yardım edilmelidir.
 II.  İbadet etmek için söz verilmelidir.
 III. Sadece Allah’a ibadet edilmelidir.

yargılarından hangilerine varılabilir?

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

12.  “Onların ne etleri Allah’a ulaşır ne de kanları; O’na ulaşa-
cak olan sadece sizin takvanızdır...”

(Hac suresi, 37. ayet)

Bu ayette, aşağıdaki ibadetlerle ilgili özelliklerden 
hangisi vurgulanmaktadır?

A) Samimiyet 
B) Kolaylık
C) İsteklilik
D) Güç yetirilebilirlik
E) Kur’an’a ve sünnete uygunluk 
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İslam ve İbadet - 3
1.  	 “Andolsun,	Allah’ın	Resulünde	sizin	için;	Allah’a	ve	ahiret	

gününe	kavuşmayı	uman,	Allah’ı	 çok	 zikreden	kimseler	
için	güzel	bir	örnek	vardır.”	

(Ahzap	suresi,	21.	ayet)
Buna göre,

	 I.	 “Sen	elbette	üstün	bir	ahlâka	sahipsin.”	
(Kalem	suresi,	4.	ayet)

	 II.	 “Gecenin	bir	kısmında	kalkıp	sana	mahsus	bir	nafile	
olmak	üzere	namaz	kıl.	...”	

(İsra	suresi,	79.	ayet)
	 III.		“Muhammed	içinizden	hiçbir	erkeğin	babası	değildir,	

fakat	o	Allah’ın	elçisidir	ve	peygamberlerin	sonuncu-
sudur.	...”	

(Hicr	suresi,	94.	ayet)
ayetlerinden hangisi Hz. Peygamberin örnek alınması 
gereken yönüyle ilgilidir?

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

2.  Aşağıdaki hadislerden hangisinin konusu diğerlerin-
den farklıdır?
A)		“Kıyamet	gününde	mü’minin	mizanında	güzel	ahlâk-

tan	daha	ağır	gelecek	bir	şey	yoktur.”	
B)		“Muhakkak	şu	(İslâm)	benim	razı	olduğum	bir	dindir.	

Ona	ancak	cömertlik	ve	güzel	ahlâk	yaraşır.”
C)		“Kişinin	cemaatle	kıldığı	namaz,	evinde	veya	dükkâ-

nında	kıldığı	namazdan	yirmi	küsur	kat	üstündür.”
D)		“Benim	 katımda	 en	 sevimliniz	 ve	 kıyamet	 gününde	

meclisime	en	yakınınız,	ahlâkı	en	güzel	olanınızdır.”
E)		“İmanca	mü’minlerin	en	olgunu,	ahlâkı	en	güzel	olup	aile	

bireylerine	karşı	en	yumuşak	ve	lütufkâr	davranandır.”

3.   • “Müminlerin	iman	bakımından	en	mükemmeli,	ahlâk	ba-
kımından	en	güzel	olanıdır.”

• “Nerede	olursan	ol,	Allah’a	karşı	sorumluluğunun	bilin-
cinde	ol!	Kötülüğün	peşinden	iyi	bir	şey	yap	ki	onu	yok	
etsin.	İnsanlara	da	güzel	ahlâka	uygun	biçimde	davran!”
Bu hadislerden aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarı-
lamaz?

A)		İmanı	mükemmelleştirmek	isteyen	ahlakını	güzelleş-
tirmelidir.

B)		Allah’a	karşı	sorumluluk	duyan,	insanlara	iyi	davran-
malıdır.

C)		Kötülük	yaptığını	fark	eden	insan	onu	iyilikle	telafi	et-
melidir.

D)		Kötülük	eden	insanlara	anlayış	gösterilmelidir.
E)		Müslümanlar	iyi	insan	olmayı	hedeflemelidir.

4.  Hz.	Peygamber	bir	gün	“Birinizin	kapısı	önünde	günde	beş	
defa	yıkandığı	bir	nehir	olsa	o	kimsede	kir	namına	bir	şey	
kalır	mı?”	diye	sorar.	Sahabe	“Hiç	kir	kalmaz.”	diye	cevap	
verir.	Bunun	üzerine	peygamberimiz,	 “İşte	beş	vakit	na-
maz	da	böyledir,	Allah	bu	namazlarla	günahları	yok	eder.”	
buyurur.
Buna göre,

	 I.	 “Nihayet	onların	peşinden	öyle	bir	nesil	geldi	ki,	bunlar	
namazı	bıraktılar;	nefislerinin	arzularına	uydular.	...” 

(Meryem	suresi,	59.	ayet)
	 II.	 “Kitaptan	sana	vahyedilenleri	oku,	namazı	özenle	kıl.	

Kuşkusuz	namaz	hayâsızlıktan	ve	kötülükten	mene-
der.	...”	

(Ankebut	suresi,	45.	ayet)
	 III.	“Şüphesiz	rabbin,	onların	her	birine	yaptıklarının	kar-

şılığını	 tam	 olarak	 verecektir.	 Rabbin,	 onların	 yap-
makta	olduklarından	haberdardır.”	

(Hud	suresi,	114.	ayet)

ayetlerinden hangileri bu hadisin mesajıyla ilgili değildir? 

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

5.  	 Hz.	Peygamber	bir	gün	“Müflis	kimdir,	biliyor	musunuz?”	
diye	sorar.	Ashabı	 “Bize	göre	müflis,	 parası	 ve	malı	 ol-
mayan	 kimsedir.”	 der.	 Bunun	 üzerine	 Hz.	 Peygamber,	
“Şüphesiz	 ki	 ümmetimin	 müflisi,	 kıyamet	 günü	 namaz,	
oruç	ve	zekâtla	gelir.	Buna	rağmen	o;	şuna	sövmüş,	buna	
iftira	etmiş,	şunun	malını	yemiş,	bunun	kanını	dökmüş	ve	
şunu	dövmüştür.	Bu	nedenle	iyiliklerinin	sevabı	haklarını	
yediği	 kimselere	 verilir.	Üzerindeki	 kul	 hakları	 bitmeden	
sevapları	 biterse,	 hak	 sahiplerinin	 günahları	 kendisine	
yüklenir.	Sonra	da	cehenneme	atılır.”	buyurdu.
Bu hadisten ibadet ahlak ilişkisi açısından aşağıdaki 
sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A)		Müslümanlar	güzel	ahlaka	ibadet	kadar	önem	vermelidir.
B)		İflas	edenlere	yardım	eli	uzatılmalı	ve	kolaylık	göste-

rilmelidir.
C)		Allah’ın	rızasını	kazanmak	isteyen	ibadet	etmekle	ye-

tinmemelidir.
D)		Müslüman	Allah	hakkına	dikkat	ettiği	kadar	kul	hakkı-

na	da	dikkat	etmelidir.
E)		Ahirette	 kaybedenlerden	 olmak	 istemeyen	 abid,	 in-

sanlara	iyi	davranmalıdır.
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9. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

10

6.  	 “Allah’a	 ve	 ahiret	 gününe	 iman	 eden	 kimse	 misafirine	
ikram	etsin.	Allah’a	 ve	 ahiret	 gününe	 iman	 eden	 kimse	
komşusuna	eziyet	etmesin.	Allah’a	ve	ahiret	gününe	iman	
eden	kimse	ya	hayır	söylesin	veya	sussun.”		
Bu hadiste, 

	 I.			Susmanın	konuşmaktan	daha	hayırlı	olduğu,
	 II.		Allah’ın	razı	olacağı	fiillerin	yapılması	gerektiği,
	 III.	İnanan	kişinin	kötülük	etmekten	uzak	durması	gerektiği

hususlarından hangileri vurgulanmıştır?

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

7.  Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerin-
den farklıdır?

A)	“Ey	iman	edenler!	Niçin	yapmayacağınız	şeyleri	söy-
lüyorsunuz?”

(Saf	suresi,	2.	ayet)
B)	 “Size	 bir	 selâm	 verildiğinde	 ya	 daha	 güzeli	 ile	 veya	

dengi	ile	cevap	verin.	...”
(Nisa	süresi,	86.	ayet)

C)	“Artık	bundan	sonra	kim	Allah’a	karşı	yalan	uydurursa	
işte	onlar	zalimlerin	ta	kendileridir.”

(Âl-i	İmrân	suresi,	94.	ayet)
D)	 “Ailene	 namazı	 emret	 ve	 kendin	 de	 ona	 devam	 et.	

Senden	rızık	istemiyoruz.	Sana	biz	rızık	veriyoruz.	...”	
(Taha	Suresi,	132.	ayet)	

E)	 “Rabbin,	 sadece	 kendisine	 kulluk	 etmenizi	 ve	 anne	
babanıza	iyi	davranmanızı	emretti.	Onlardan	biri	veya	
ikisi	senin	yanında	yaslanırsa	onlara	öf	bile	deme!	...”

(İsra	suresi,	23.	ayet)

8.  	 “Ey	iman	edenler!	Zannın	çoğundan	sakının;	çünkü	bazı	
zanlar	günahtır.	Gizlilikleri	araştırmayın,	biriniz	diğerinizi	
arkasından	çekiştirmesin;	herhangi	biriniz,	ölmüş	karde-
şinin	etini	yemekten	hoşlanır	mı?	Bak	bundan	tiksindiniz!	
Allah’a	itaatsizlikten	de	sakının.	Allah	tövbeleri	çokça	ka-
bul	etmektedir,	rahmeti	sonsuzdur.”

(Hucurat	süresi,	11.	ayet)
Bu ayeti ilke edinen bir insandan aşağıdaki tutum ve 
davranışlardan hangisi beklenmez?

A)	Doğruya	göre	yargıda	bulunur.
B)	Öz	eleştiri	yapmakta	zorlanır.
C)	Gıybet	etmekten	uzak	durur.
D)	Fark	ettiği	yanlışından	döner.
E)	İnsanlara	karşı	iyi	niyet	besler.

9.  	 “Yüzlerinizi	 doğuya	 ve	 batıya	 çevirmeniz	 iyilik	 değildir.	
Asıl	iyilik	Allah’a,	ahiret	gününe,	meleklere,	kitaba	ve	pey-
gamberlere	iman	etmek;	sevilen	maldan	yakınlara,	yetim-
lere,	yoksullara,	yolda	kalmışlara,	yardım	isteyenlere	ve	
özgürlüğünü	kaybetmiş	olan	kölelere	harcamak;	namazı	
kılıp	zekâtı	 vermektir.	Onlar	anlaşma	yaptıklarında	söz-
lerini	 tutarlar;	 darlıkta,	 hastalıkta	 ve	 savaş	 zamanında	
sabrederler.	İşte	doğru	olanlar	da	takva	sahipleri	de	bun-
lardır.”	

(Bakara	suresi,	177.	ayet)

Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A)	Muttaki,	iman,	ibadet	ve	güzel	ahlakı	şahsında	topla-
yan	kişidir.

B)	İyilik;	 iman,	ibadet,	bireysel	ve	toplumsal	ahlak	anla-
mına	gelmektedir.

C)	İman	eden	kişinin	bu	tercihi	ibadetlerine	ve	insan	iliş-
kilerine	yansımalıdır.

D)	Gerçek	iyilik	iman,	ibadet	ve	ahlak	arasındaki	uyum,	
tutarlılık	ve	bütünlüktür.

E)	İyilik,	gerek	birey	ve	gerekse	toplum	vicdanında	etkisi-
ni	gösteren	bir	olgudur.

10.  Bakara	suresinin	177.	ayetine	göre	iyilik,	iman	etmek,	iba-
det	etmek,	bireysel	ve	 toplumsal	ahlaka	sahip	olmaktır.	
Bunlar	 birbirlerinden	 ayrılmaz	 bir	 bütündür.	 Bu	 üçü,	 te-
meli	 iman,	 üzeri	 ibadet,	 son	 katı	 güzel	 ahlak	 olan	 bina	
gibidir.	İman,	İslam’ın	esasıdır.	İbadet	bunun	amele	yan-
sımasıdır.	Dinin	bunlarla	hedeflediği	ise	güzel	ahlaktır.	Bu	
nedenle	ayette,	muhtaçlara	sevdiği	maldan	ikram	etmek,	
sözünde	durmak,	sabretmek	gibi	ahlaki	erdemlere	sahip	
olmak	gerçek	 iyilik	olarak	 ifade	edilerek	 iman	ve	 ibade-
tin	 ahlak	 olarak	 hayata	 yansıması	 gerektiği	 vurgulanır.	
Böyleleri	ise	muttaki	olarak	nitelenir.
Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı 
yoktur?

A)	Güzel	ahlaklı	kişilerin	nitelikleri	nelerdir?
B)	İyilik	kavramı	neleri	kapsamaktadır?	
C)	Muttakilere	nasıl	davranılmalıdır?
D)	Kur’an’a	göre	kime	muttaki	denir?	
E)	İslam	dininin	amacı	nedir?
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❖  

❖  

ÖZET 

1. Değerler ve Değerlerin Kaynağı 

❖ Değer: bir milletin sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel alanlardaki maddi ve 

manevi ögelerin bütününü ifade eder. 

❖ Maddi değerler: Bir toplumun kültürel, tarihî ve bilimsel ürünlerini içerir. Bir topluma ait 

binalar, giysiler, araç-gereçler bu tür değerlere örnektir. 

❖ Manevi Değerler: Bir toplumun gelenek, örf, adet ve inançları; duygu, düşünce ve 

davranışlarıdır.  

 

❖ Bireyde değer oluşumu ilk olarak ailede başlar. Değer anlayışını etkileyen diğer unsurlar ise 

kişinin yaşadığı sosyal çevre, toplum ve aldığı eğitimdir.  Değerlerin oluşumunda en önemli 

unsur ise kişinin benimsediği dindir. 

Değerlerin Oluşumunda Dinin Etkisi 

❖ Din de bir toplumun kültürünün oluşmasına etki eden, toplumsal kabulleri, alışkanlıkları, ahlakı 

ve değerleri belirleyen öğelerin başında gelir. 

❖ Dinî ilkeleri benimseyen bir kişi; adalet, akrabaya yardım etmek, misafire ikramda bulunmak, 

dürüstlük ve yardımseverlik gibi değerlere hayatında yer verir. 

❖ Ahlak: Huy, mizaç, karakter ve tabiat anlamına gelir. İnsanın, iyi veya kötü olarak 

vasıflandırmaya yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli 

davranışlarının bütünüdür. 

❖ Din: Âdet, yol, gidişat, mükâfat, hesap, hâkimiyet, boyun eğme, kulluk, itaat anlamına gelir. 

Akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleri ile hayırlı olan şeylere sevk eden ilahî emirler 

bütünüdür. 

❖ Din, toplumun birlik ve beraberliğini kuvvetlendiren en önemli unsurdur. 

❖ Dinin yardımlaşma ve dayanışmayı öğütleyen hükümleri toplum hayatı için vazgeçilmezdir. 

9. SINIF 4. ÜNİTE: GENÇLİK VE DEĞERLER 
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❖ Hadis: “Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa, misafirine ikramda bulunsun. Kim Allah’a ve 

ahiret gününe inanıyorsa, akraba ile irtibatını sürdürsün...” 

❖ İslam’a göre Müslümanlar birbirlerinden sorumludurlar. Anne baba çocuklarının maddi 

ihtiyaçlarının yanında ahlaki gelişimleriyle de ilgilenmelidir. 

Değerlerin Oluşumunda Örf ve Âdetlerin Etkisi 

❖ Örf: Bir toplumda uygulana gelen ve nesilden nesile aktarım yoluyla devredilen değer ve 

davranışlardır.  

❖ Âdet: Bir önceki nesilden görüldüğü şekliyle tekrarlanan toplumsal alışkanlıklardır.  

❖ Örf ve âdetler bir toplumun duygu, düşünce, tutum ve davranışlarını belirleyen yazısız kural ve 

uygulamalardır. 

❖ Tarihî süreç içerisinde oluşan örf ve adetlerin ortaya çıkmasında pek çok faktör etkilidir. Din, bu 

faktörlerin en önemlilerindendir. 

❖ Hadis: “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. 

Size, yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş göstereyim mi? Aranızda selâmı yayın.” 

❖ Ayet: “...Evlere girdiğiniz zaman birbirinize, Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği 

olarak selam verin...” Nûr suresi, 61. ayet. 

❖ Sünnet ve evlilik merasimleri, yeni doğan çocuğa ad koyma merasimlerinde dinin olumlu etkisi 

görülmektedir. 

❖ Bununla birlikte kan davası gütmek, evlendirilen kız için başlık parası istemek, türbeye adak 

adamak, dileğinin gerçekleşmesi için ağaç vb. nesnelere çaput bağlamak gibi inanış ya da 

uygulamalar dinin reddettiği uygulamalardır. 

2. Gençlerin Kişilik Gelişiminde Değerlerin Yeri ve Önemi 

❖ Kişilik: bireyin inanç, tutum, değer, mizaç, duygu gibi yönleriyle fiziksel, ruhsal ve duygusal 

özelliklerini içine alan geniş bir kavramdır. Kişilikle ilişkili olarak karakter ve mizaç kavramları 

da kullanılır. 

❖ Mizaç: Bireyin duygu ve davranış boyutlarını ifade eden bir kavramdır. 

❖ Karakter: İnsanın içinde bulunduğu toplumun ahlak anlayışı ve değerler sistemine uygun bir 

davranış tarzını benimsemesine denir. Buradan hareketle karakter, bireyin zaman içinde 

kazandığı özellikleri ifade etmektedir. 

❖ İslam dini bireye öğütlediği ahlaki ilkelerle, kişilik gelişimine olumlu yönde etki eden mesajlar 

içerir. 

❖ Ayet: “Şüphesiz Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, kötülüğü 

ve taşkınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.” Nahl suresi, 90. ayet. 

❖ Hadis: “Hiçbir baba, evladına güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermemiştir.” 
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❖ Gençlerin kişilik gelişiminde ailenin yanında çevrenin etkisi de önemlidir. Gençlik döneminde 

eğitim kurumları, iletişim araçları, arkadaşlık ilişkileri değerlerin kazanılması açısından 

belirleyici bir role sahiptir. 

❖ Hadis: “Arkadaşını söyle, kim olduğunu söyleyeyim.” 

❖ Ayet: “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğrularla beraber olun.” 

❖ Hadis: “Kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz, kiminle dostluk ettiğine dikkat 

etsin.” 

❖ Hz. Peygamber İslam’ı anlatırken en büyük desteği gençlerden almıştır. O, gençlerin inançlı, 

dindar, ahlaklı ve iffetli olarak yetişmesi için çalışmıştır. Özgüvenli ve sağlam bir kişilik sahibi 

olmaları için onlara çeşitli sorumluluklar yüklemiştir. Mesela Mus’ab b. Umeyr’i (r.a.) genç bir 

öğretmen olarak  Medine’ye göndermiştir. Zeyd b. Sâbit’i (r.a.) genç yaşta vahiy kâtibi olarak 

görevlendirmiştir. 

3. Temel Değerler 

❖ Adalet: Doğruluk, eşitlik, denklik, denge, gerçeğe uygun hükmetme, doğru yolu izleme, 

dürüstlük, tarafsızlık gibi anlamlara gelen adalet, sosyal yapıyı şekillendiren temel 

değerlerdendir. 

❖ Ayet: “...Allah, adaletli davrananları sever.”  Hucurât suresi, 9. ayet. 

❖ Ayet: “Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler 

olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu, Allah’a karşı gelmekten 

sakınmaya daha yakındır...” 11 Mâide suresi, 8. ayet. 

❖ Zulüm: Haksızlık ve zorbalık etmek demektir. Adalet kelimesinin zıttıdır. 

❖ Ayet: “Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka dostunuz 

yoktur. Sonra size yardım da edilmez.”  12 Hûd suresi, 113. ayet. 

❖ “Ey iman edenler! Kendiniz, anne babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için 

şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. (Şahitlik ettikleriniz) zengin veya 

fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Öyle ise adaleti 

yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer (şahitlik ederken gerçeği) çarpıtırsanız veya 

şahitlikten) çekinirseniz (bilin ki) şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Nisâ 

suresi, 135. ayet.) 

❖ “Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman 

adaletle hükmetmenizi emrediyor...” Nisâ suresi, 58. Ayet 

❖ Hikmet: Bilgelik, yerindelik, isabet etmek ve uygunluk anlamlarına gelen hikmet temel 

değerlerden biridir. İnsanın Allah’ı (c.c.) gereği gibi bilmesi ve kişiyi cahilce davranışlar 

yapmaktan alıkoyması sebebiyle bilgelik olarak da anlamlandırılmıştır. 

❖ Ayet: “O, ümmilere, içlerinden, kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı 

ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir...” Cuma suresi, 2. ayet. 
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❖ Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete râm ol, 

Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol!           (Mehmet Akif Ersoy, Safahat, s. 449.) 

❖ Hadis: “Hikmet müminin yitiğidir. Onu nerede bulursa alır.” 

❖ İffet: Haramdan uzak durma, kötü söz ve işlerden kaçınma anlamlarına gelir. İnsanların ahlak 

kurallarına bağlı kalarak namusunu, şerefini ve haysiyetini koruması yanında nefsin aşırı 

istekleri karşısında ölçülü davranması iffet kapsamında değerlendirilir. 

❖ Ayet: “Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar... 

Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar...” Nûr 

suresi, 30-31. Ayetler 

❖ Hadis: “Allah’ım ! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum.” 

❖ Şecaat: yiğitlik, kahramanlık, cesaret gibi anlamlara gelmektedir. İslam dini, Müslümanların 

canlarını, mallarını, namuslarını, vatanlarını ve dinlerini korumak için cesur davranmalarını 

ister. 

❖ Ayet: “Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine, ‘İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, 

onlardan korkun’ dediklerinde, bu söz onların imanını artırdı ve ‘Allah bize yeter, O ne güzel 

vekildir!’ dediler.” Bakara suresi, 273. ayet. 

❖ Hz. Muhammed (s.a.v), diğer bütün değerlerde olduğu gibi şecaat konusunda da en güzel 

örnektir. 

4. Kur’an’dan Mesajlar: İsrâ Suresi 23-29. Ayetler 

❖ “Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, anne babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde 

emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine ‘öf!’ bile deme, onları 

azarlama, ikisine de güzel söz söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. 

‘Rabbim! Onlar nasıl küçükken beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse şimdi sen de onlara merhamet 

göster’ diyerek dua et. “Kalplerinizdekini en iyi bilen rabbinizdir. Eğer iyi olursanız bilesiniz ki 

Allah kendisine yönelenleri bağışlayıcıdır. Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz 

yere de saçıp savurma! “Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da rabbine karşı çok 

nankördür. Eğer Rabbinden umduğun (beklemek durumunda olduğun) bir rahmet için onların 

yüzlerine bakamıyorsan, hiç olmazsa kendilerine gönül alıcı bir söz söyle. “Eli sıkı olma, 

ölçüsüzce eli açık da olma, sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak duruma düşersin!” 

(İsrâ suresi, 23-29. ayetler.) 
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1.  	 Bir	 toplum	 içinde	 veya	 insanlar	 arasında	 benimsenmiş	
veya	yaşatılmakta	olan	her	türlü	duyuş,	düşünüş,	davra-
nış,	kural	ve	kıymetlere	-	-	-	-	denir.	
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlar-
dan hangisi getirilmelidir? 

A)	örf		 B)	adet		 	 C)	gelenek	
D)	değer		 	 E)	ahlak

2.  Değerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış 
bir değerlendirmedir?

A)		Değerler	eğitiminin	temeli	ailede	atılır.
B)		Her	değer	bütün	kültürlerde	aynı	şekilde	kabul	görür.
C)		Bir	bütün	olarak	değerler	toplumsal	hayata	ve	kişiye	

yön	verir.
D)		Değerlerin	oluşumunda	içinde	yaşanılan	kültürün	et-

kisi	büyüktür.
E)		İnsanın	doğuştan	getirdiği	özellikler	değerlerin	oluşu-

muna	etki	eden	bir	faktördür.

3.   • “Şüphesiz	Allah,	adaleti,	iyiliği,	akrabaya	yardım	etmeyi	
emreder;	çirkin	işleri,	kötülüğü	ve	taşkınlığı	da	yasaklar.	
O,	düşünüp	tutasınız	diye	size	öğüt	verir.”	

(Nahl	suresi,	90.	ayet)	
• “Kim	iyi	bir	iş	yaparsa	bu	kendi	lehinedir.	Kim	de	kötülük	
yaparsa	kendi	aleyhinedir.	Rabb’in	kullara	zulmedici	de-
ğildir.”	
	 	 	 								(Fussilet	suresi,	46.	ayet)	

Bu ayetlerden; 

	 I.					Allah	kötü	olanı	emretmez.					
	 II.				Allah’a	itaat	iyiliğe	götürür.	
	 III.			Kötülük	yapmak	insanın	kendine	zulmüdür.	

yargılarının hangilerine varılabilir? 

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

4.  	 Değerler	kendiliğinden	oluşmaz,	her	zaman	bir	kaynağa	
ihtiyaç	duyar.	Bu	bağlamda	birey	ve	 toplumlar	bir	 inanç	
sitemine	 göre	 değer	 yargılarını	 oluşturmaya	 önem	 ver-
mişlerdir.
Burada değerlerin oluşumuna etki eden;

	 I.	 din,
	 II.	 eğitim,
	 III.	çevre

faktörlerinden hangileri vurgulanmıştır?

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

5.  	 İslamiyet,	 kendi	 temel	 prensiplerine	 ters	 düşen,	 sosyal	
değerlere	zarar	verici	örf	ve	adetleri	kabul	etmemiştir.	
Aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma örnek ola-
rak gösterilebilir? 

A)	 Selamlaşmak	
B)	 İsraftan	kaçınmak	
C)	 Kan	davası	gütmek	
D)	 Hasta	ziyaretine	gitmek	
E)	 Sünnet	merasimi	yapmak

6.  Bir toplumda “eskiden	 beri	 uygulanagelen,	 dolayısıy-
la	kuşaktan	kuşağa	iletilen,	kültürel	değer,	alışkanlık	ve	
davranışlara” verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 

A)	Adet		 B)	Tutum		 C)	Ahlak	
D)	Örf		 E)	Değer

11

Gençlik ve Değerler - 1
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9. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

11

Gençlik ve Değerler - 1

7.  Örf ve adetlerimizde önemli yer tutan aşağıdaki uygu-
lamaların hangisinde din duygusu daha yoğundur? 

A)	Selamlaşma	
B)	Cenaze	töreni		
C)	Hasta	ziyareti	
D)	Nişan	ve	evlenme	
E)	Çocuklara	ad	koyma	

8.  Aşağıdakilerden hangisi örf ve adetlerimizle ilgili 
yanlış bir bilgidir? 

A)	İlkin	taklitle	öğrenilir.	
B)	Dinin	etkisi	fazlaca	hissedilir.	
C)	Yazılı	olmayan	kuralları	vardır.	
D)	Eskiden	beri	uygulanagelen	davranışlardır.	
E)	Uymayanlara	maddi	yaptırım	uygulanır.

9.  Aşağıdakilerden hangisi ahlak-din ilişkisini doğru-
dan ifade etmez? 

A)		Saygısızlığın	toplumda	hoş	karşılanmaması	
B)  Ahirette,	iyilikler	karşılığında	ödül	verileceğinin	bildirilmesi	
C)	 Peygamberin	güzel	ahlakı	tamamlamak	için	gönderilmesi 
D)		Allah’ın	insandan,	kötülüklerden	uzak	durmasını	istemesi	
E)		Yalan	 söylemenin	 dinde	 haram	 ahlakta	 kötü	 olarak	

değerlendirilmesi	

10.  Aşağıdakilerden hangisi ahlakın sözlük anlamların-
dan biridir? 

A)	Fedakâr		 B)	Doğru	 	C)	Tutum
	D)	Huy		 E)	Töre

11.  Peygamberlerin	 ortak	 amaçlarından	 biri	 de	 insanların,	
ahlakını	 güzelleştirmelerinde	 onlara	 rehberlik	 etmek	 ve	
model	olmaktır.	Hz.	Peygamber	de	“Ben	güzel	ahlakı	ta-
mamlamak	 için	gönderildim.’’	diyerek	bu	durumu	açıkça	
belirtmiştir.	
Hz. Peygamberin aşağıdaki yönlendirmelerinden 
hangisi bu parçada anlatılan hususla ilgili değildir? 

A)		İbadetlerin	en	hayırlısının	vaktinde	kılınan	namaz	ol-
duğunu	söylemesi	

B)		Kötülüğün	ardından	onu	yok	edecek	bir	iyiliğin	yapıl-
masını	tavsiye	etmesi	

C)		Güçlü	 olmayı,	 kızgınlık	 anında	 duygularına	 hâkim	
olma	olarak	tanımlaması	

D)		Çekememezliğin	yıkıcı	etkilerinden	kurtulmak	için	on-
dan	sakınılmasını	istemesi	

E)		Cimriliğin,	 insanı	 haramları	 çiğnemeye	 sevk	 ettiğin-
den	ondan	arınmaya	vurgu	yapması

12.  “Küçüklerine	merhamet	etmeyen,	büyüklerine	saygı	gös-
termeyen	bizden	değildir.”
Bu hadiste vurgulanan husus aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A)		Büyük	olmanın	saygıyı	gerektirdiği
B)		İslam’ın,	küçüklere	şefkatle	yaklaşmayı	esas	aldığı
C)		Toplumsal	hayatta	merhametin	hâkim	olması	gerektiği
D)  Merhametin	insan	ilişkilerinde	önemli	bir	rolünün	olduğu
E)		İnsan	ilişkilerinin	sevgi	ve	saygı	temelinde	yürütülme-

si	gerektiği
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Gençlik ve Değerler - 2
1.  	 Dinin	 ilkeleri	 arasında	 yer	 alan	 birtakım	ahlaki	 değerler	

birçok	toplum	tarafından	benimsendiği	için	evrensel	nite-
lik	kazanmıştır.	
Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda değerlendiri-
lemez? 

A)	Çevreyi	korumak	
B)	Bayramlaşmak
C)	Yardımsever	olmak	
D)	Hırsızlık	yapmamak	
E)	Büyüklere	saygı	duymak

2.  	 “Suç	işleyen	kızım	Fatıma	da	olsa	cezasını	ellerimle	ve-
rirdim.”
Bu hadise göre yapılan işlemde aşağıdakilerden han-
gisine uygun davranılmış olur? 

A)	Merhamet		 	 B)	Nezaket		 	C)	Adalet	
D)	Cesaret	 E)	Hikmet

3.  	 Hz.	Peygamber,	Hz.	Ebu	Bekir’le	hicret	ederken	Sevr	ma-
ğarasına	saklanmıştı.	Onları	arayan	müşrikler	mağaranın	
ağzına	kadar	geldiklerinde	Hz.	Ebu	Bekir	çok	endişelen-
di.	Hz.	Peygamber	“...Üzülme!	Allah	bizimle	beraberdir...”	
diyerek	onu	rahatlattı.	O,	böyle	tehlikeli	anlarda	sakin	ka-
labilen	yiğit	bir	insandı.	
Bu paragrafta, Hz. Peygamberin aşağıdaki özellikle-
rinden hangisi vurgulanmaktadır?

A)	Şecaati	 B)	Adaleti			 C)	Cömertliği
D)	İffeti		 E)	Merhameti

4.  Adaletli olmak için;

	 I.	 dürüst,
	 II.	 insafsız,
	 III.	ölçülü	

tutumlarından hangilerine sahip olmak gerekir?

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

5.  	 İnsan;	bir	aile,	 toplum,	kültür	ve	 tarihin	 içine	doğar.	Her	
toplumun	 kendine	 özgü	 gelenek,	 görenek,	 dil,	 kültür,	
felsefe	ve	sanat	anlayışı	vardır.	Birey,	doğup	büyüdüğü	
toplumun	dinî,	ahlaki	ve	hukuki	değerlerinden	etkilenir	ve	
kişiliği	bu	değerlere	göre	şekillenir.
Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşı-
lamaz?

A)	Kişinin	karakterini	doğduğu	çevre	belirler.
B)	Din	kişiliğin	şekillenmesinde	etkilidir.
C)	Toplumların	özüne	mahsus	değerleri	vardır.
D)	Değerlerin	kaynağı	içine	doğduğumuz	ailedir.
E)	Toplum	değerlerin	bireye	aktarılmasında	rol	sahibidir.

6.   Aşağıdaki	tabloda	maddi	ve	manevi	değerler	yer	almaktadır.
Buna göre;

MADDİ DEĞERLER MANEVİ DEĞERLER
I Tarihi	Ürünler Kültürel	Ürünler
II Bilimsel	Ürünler Gelenekler
III Örf	ve	Adetler İnançlar

değerler hangilerinde doğru yerleştirilmiştir? 

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

12
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9. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

12

Gençlik ve Değerler - 2

7.  Aşağıdakilerden hangisi değerler ile ilgili yanlış bir 
yargı içermektedir?

A)	Bireyde	değer	oluşumu	ilk	olarak	okulda	başlar.
B)	Değerlerin	oluşumunda	en	önemli	unsur	dindir.
C) Bazı	yapılar	hem	maddi	hem	manevi	değer	özelliği	taşır.
D)	Din,	bireyin	ve	toplumun	değer	yargılarını	şekillendirir.
E)	Topluma	yön	veren	değerler	kişilik	gelişimini	etkiler.

8.  	 “Kişi	dostunun	dini	üzeredir.	Bu	yüzden	her	biriniz,	kimin-
le	dostluk	ettiğine	dikkat	etsin.”
Hz. Peygamberin bu sözü ile aşağıdaki atasözlerin-
den hangisi anlam bakımından örtüşmez?

A)	Körle	yatan	şaşı	kalkar	
B)	Üzüm	üzüme	baka	baka	kararır
C)	Ayıpsız	yâr	(dost)	arayan,	yârsız	kalır.
D)	Baz	bazla,	kaz	kazla,	kel	tavuk	topal	horozla	
E)	Kır	atın	yanında	duran	ya	huyundan	ya	suyundan

9.  Toplumdaki gençlerin sağlam bir karakter ve kişiliğe 
sahip olarak yetişmeleri için;

	 I.	 Değerlerin	bilgi	düzeyinde	herkese	öğretilmesi
	 II.	 Arkadaş	seçimine	dikkat	edilmesi	
	 III.	Teknoloji	araçlarının	bilinçli	kullanılması	

gibi faktörlerden hangilerine dikkat edilmelidir?

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

10.  Bir	 önceki	 nesilden	 görüldüğü	 şekliyle	 tekrarlanan	 top-
lumsal	alışkanlıklardır.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Adet		 B)	Tutum		 C)	Ahlak	
D)	Örf		 E)	Değer

11.  Aşağıdakilerden hangisi örf ve adetlerimiz ile ilgili 
yanlış bir bilgi içermektedir?

A)		Tarihî	süreç	içerisinde	oluşmuşlardır.
B)		Toplumu	bir	arada	tutan	unsurlardandır.
C)		Oluşmalarında	en	önemli	faktörlerden	biri	dindir.
D)		Tutum	ve	davranışları	belirleyen	yazısız	kural	ve	uy-

gulamalardır.
E)		Dinin	esaslarına	aykırıda	olsalar	benimsenmelerinde	

sakınca	yoktur.

12.  “Ey	iman	edenler!	Allah	için	hakkı	ayakta	tutun,	adaletle	
şahitlik	eden	kimseler	olun.	Herhangi	bir	 topluluğa	duy-
duğunuz	düşmanlık,	 sizi	 adaletsiz	 davranmaya	 itmesin.	
Adaletli	olun;	bu,	 takvaya	daha	uygundur.	Allah’tan	kor-
kun.	Şüphesiz	Allah	yaptıklarınızdan	haberdardır.”

(Maide	suresi,	8.	ayet)

Bu ayette insanı adaletten uzaklaştıran etkenlerden 
hangisine vurgu yapılmıştır?

A)	Kin	ve	nefret	duygusuna
B)	Menfaat	beklentisine
C)	Tehdit	ve	korkutmaya
D)	Zarara	uğrama	endişesine
E)	Duygulara	yenik	düşmeye
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Gençlik ve Değerler - 3
1.  	 Hz.	Yusuf	ahlakına	toz	kondurmaktansa	yıllarca	hapiste	

yatmayı	göze	almış	ve	gelecek	nesillere	örnek	olmuş	ah-
lak	abidesi	bir	şahsiyettir.
Buna göre, Hz. Yusuf’un ahlakıyla ilgili;

	 I.	 izzetli,
	 II.	 iffetli,
	 III.	merhametli

özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir?

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

2.  	 Hz.	Ali:	“Biz	Bedir’de	Allah	Resulü’ne	sığınıyorduk.	O	gün	
kendileri,	düşmana	en	yakın	duranımız,	insanların	en	ce-
sur	ve	metânetli	olanı	idi.”	demiştir.
Bu metinde Hz. Peygamberin hangi yönü vurgulan-
maktadır?

A)	Şecaati	 B)	Adaleti	 C)	İffeti
D)	Hikmeti	 E)	Merhameti

3.  	 Hayatı	 boyunca	 yiğitliğin	 ve	 kahramanlığın	 sembolü	 ol-
muştur.	 Onun	 cesaret	 ve	 kahramanlığını	 anlatan	 pek	
çok	 olay	 gerçekleşmiştir.	 Örneğin	 hicret	 esnasında	 Hz.	
Peygambere	zaman	kazandırmak	için	canı	pahasına	ya-
tağında	yatmıştır.	Hz.	Peygamberle	birlikte	Tebük	dışın-
daki	bütün	savaşlara	katılmıştır.	Bu	savaşlarda	sancak-
tarlık	yapmış	ve	büyük	kahramanlıklar	göstermiştir.
Parçada anlatılan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Hz.	Bilal	 B)	Hz.	Osman	 C)	Hz.	Ebubekir
D)	Hz.	Ömer	 E)	Hz.	Ali

4.  Aşağıdakilerden hangisi gençlerin anne babalarına 
karşı görevlerinden değildir?

A)	Merhametle	himaye	etmek	
B)	Konuşurken	“öf”	bile	dememek
C)	Her	zaman	hayır	duada	bulunmak
D)	Her	türlü	isteklerini	yerine	getirmek	
E)	Karar	alırken	onlara	da	danışmak

5.  Örf ve adetlerden;

	 I.	 selamlaşmak,	
	 II.	 sünnet	merasimi,	
	 III.	başlık	parası

hangileri kaynağını dinden almıştır?

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

6.  	 “Güçlü	 kimse,	 güreşte	 rakibini	 yenen	 değil,	 öfkelendiği	
zaman	kendine	hâkim	olabilen	kimsedir.”
Aşağıdaki yargılardan hangisi bu hadisin mesajıyla 
uyumludur? 

A)	Rakibi	olmayan	güçlü	değildir.
B)	Öfkeyle	kalkan	zararla	oturur.
C)	En	güçlü	insanlar	güreşçilerdir.
D)	Yiğitlik	güçlü	olmayı	gerektirir.
E)	Duygularını	kontrol	eden	güçlüdür.	

13
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9. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

13

Gençlik ve Değerler - 3

7.  	 “Ey	inananlar!	Allah	için	adaletle	şahitlik	edenlerden	olun.	
Bir	topluluğa	karşı	duyduğunuz	kin	sizi	adaletten	saptır-
masın.	Adil	 davranın,	 takvaya	 yakışan	 budur.	Allah’tan	
korkun,	kuşkusuz	Allah	yaptıklarınızdan	haberdardır.”	

(Maide	suresi,	8.	ayet)	

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin mesajlarından biri 
değildir?

A)	Kin	duyan	adaleti	sağlamakta	zorlanır.	
B)	İnsana	cezalandırmak	değil	affetmek	yakışır.
C)	Adil	kişiler,	şahitlik	ederken	doğruyu	söyler.
D)	Adil	olan	kişi	takvaya	uygun	davranmış	olur.
E)	Öfke	duyulsa	da	adaletten	yana	tavır	alınmalıdır.

8.  	 “Güçsüzün	incindiği	ve	hakkını	alamadığı	bir	toplum	yü-
celemez.”
Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu hadisin mesajıyla 
uyumludur?

A)	Asıl	güçsüz	olan	zayıf	insanları	üzendir.	
B)	Hakkını	alamayan	adalete	başvurmalıdır.	
C)	Adalet	toplumları	yücelten	bir	değerdir.	
D)	Zayıf	ve	kimsesizleri	üzmek	kolay	değildir.
E)	Güçsüz	insanlar	kolay	incinirler.

9.  	 Hz.	Muhammed	peygamberlik	görevi	verilmeden	önce	de	
haksızlığa	karşı	duruyor	ve	haklının	yanında	yer	alıyor-
du.	Bundan	dolayı	Erdemliler	Topluluğu’na	(Hilfu’l-Fudul)	
katılmıştı	çünkü	bu	topluluğun	amacı	haksızlığa	uğrayan,	
güçsüz	ve	kimsesiz	insanların	hakkını	korumaktı.	
Bu paragrafta Peygamberimizin hangi özelliği vurgu-
lanmaktadır? 

A)	Yiğitliği	 	 	
B)	Girişkenliği
C)	Dışa	dönüklüğü	
D)	Adaleti
E)	İffeti

10.  Din,	insanın	değer	yargılarını	oluşturmada	en	önemli	fak-
tör	kabul	edilir.	Çünkü	insanın	bu	hayatı	nasıl	yaşayacağı,	
ölümden	sonra	hayatın	karşılığının	ne	olacağı,	ebedi	mut-
luluğa	nasıl	 ulaşılacağı	 vb.	 sorulara	 yönelik	 dinin	 insana	
teklif	ettiği	inanç	ve	değerler	insan	kişiliğini	etkilemektedir.	
Bundan	dolayı	dinî	ya	da	ahlaki	değerlerin	yanlış	anlaşıl-
ması	ve	yorumlanmasının,	bireyin	davranışlarını	ve	değer	
yargılarını	olumsuz	yönde	etkileyeceğine	dikkat	edilmelidir.
Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden han-
gisidir?

A)		Kişiliğin	oluşmasında	dini	değerleri	doğru	anlamanın	
önemi

B)		Dinin,	insan	hayatını	anlamlandırmaya	katkısı
C)		İnsanın	ahlaki	varlık	olarak	gelişimi
D)		Kişilik	gelişimine	etki	eden	unsurlar
E)		Dinin	ahlaki	değer	yargılarıyla	ilişkisi

11.  	Kureyş	 kabilesinden	 bir	 kadın	 hırsızlık	 yapar.	 İleri	 gelenle-
rin	bazısı	Hz.	Peygamberin	çok	sevdiği	Usame’ye	giderler.	
Usame	kadının	affedilmesi	için	aracı	olur	ve	Peygamberimiz	
buna	çok	üzülür.	Ayağa	kalkar	ve	şunları	söyler:	“Ey	insanlar,	
sizden	öncekiler,	varlıklı	biri	hırsızlık	yaptığında	ona	dokun-
mazlar;	zayıf	biri	yaptığında	onu	cezalandırırlardı.	Allah	onları	
bu	yüzden	helak	etti.	Allah’a	yemin	ederim,	bu	suçu	işleyen	
Muhammed’in	kızı	Fatıma	da	olsa	onun	cezasını	veririm.”	
Bu parçadaki altı çizili cümle Hz. Peygamberin aşağı-
daki hangi özelliğiyle ilgilidir?
A)	Ahde	vefasıyla
B)	İffetiyle
C)	Çalışkanlığıyla	
D)	Cesaretiyle
E)	Adaletiyle

12.  	Başkalarının	haklarını	korumak	üzere	cesur	davranan	kişile-
rin	bu	davranışının	gerçek	bir	kahramanlık	olması,	yalnızca	
Allah	 rızası	 için	yapılmasıyla	mümkündür.	Gösterilen	cesa-
retin	erdem	sayılabilmesi	için;	benlik,	kibir,	hâkimiyet	kurma	
düşüncesi,	riya,	çıkar	isteği	gibi	durumların	olmaması	gerekir.	
Dini	ve	insanı	korumak	gibi	üstün	amaçlarla	hareket	edildiği	
takdirde	gösterilen	cesaret,	gerçek	bir	şecaat	örneği	olacaktır.
Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Allah	insanlar	için	fedakârca	mücadele	edenlerden	razıdır.
B)		Gösteriş	maksadıyla	yapılan	yardımlardan	Allah	hoş-

nut	olmaz.
C)	Gerçek	iyilik	hiçbir	kişisel	menfaat	beklemeden	yapı-

lan	iyiliktir.
D)	 Dini	 korumak	 için	 gösterilen	 kahramanlıklar	 kişiye	

cenneti	kazandırabilir.
E)	İnsanları	baskıyla	yola	getirme	çabası	şecaat	değildir.
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❖  

❖  

ÖZET 

❖ Kültür: Toplumların sahip olduğu maddi ve manevi değerlerin bütünüdür. Kültürün maddi 

unsurları, çoğunlukla günlük yaşamla ilgilidir ve toplumların maddi ihtiyaçlarını karşılar. 

Manevi unsurlar ise; toplumda var olan din, dil, ahlak, örf ve âdetler gibi alanları içerir.    

❖ Medeniyet, Arapçada yerleşik olmak ve şehirli bir hayat tarzı yaşamak gibi anlamlar içerir. 

Medeniyet, farklı kültürlerin bir araya gelmesiyle oluşur ve evrensel bir nitelik taşır. Örneğin; 

Türk, Fars ve Arap kültürü birbirlerinden farklı olsa da her biri İslam medeniyetinin bir 

parçasıdır.  

❖ Yine farklı ve büyük tarihî oluşumları ifade etmek için de İslam medeniyeti, Batı medeniyeti ve 

Çin medeniyeti gibi daha geniş kullanımlar tercih edilmektedir. Türkçede medeniyet kavramı 

yerine uygarlık kelimesi de kullanılır. 

İslam Medeniyeti 

❖ Yüce Allah’ın insanlara gönderdiği dinin ortak adı olan İslam, son peygamber Hz. Muhammed 

(s.a.v.) ile tamamlanmıştır. 

❖ Ayet: “... Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım, sizin için din 

olarak İslam’ı seçtim...”  

❖ İslam medeniyeti: İslam’ı benimseyen ve bu dini bir yaşam tarzı hâline getiren Müslümanların, 

tarih boyunca farklı coğrafyalarda ortaya koydukları maddi ve manevi birikimlerin tümüne 

denir. 

❖ İslam medeniyeti, oluşum sürecinde hem diğer medeniyetlerin birikimleriyle etkileşim içinde 

olmuş hem de kendi özgün yapısıyla farklı coğrafyalardaki medeniyetleri etkilemiştir. 

 

9. SINIF 5. ÜNİTE: GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 
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❖ İslam medeniyeti, Emeviler döneminde oluşum sürecine girmiş, Abbasiler döneminde gelişmiş, 

Selçuklular döneminde bu gelişim devam etmiş, Osmanlı döneminde ise kurum ve 

kuruluşlarıyla en parlak devrini yaşamıştır. 

❖ İslam medeniyetinin mimari, edebiyat, sanat, matematik, astronomi, tıp vb. alanlarda ortaya 

koyduğu örnekler oldukça fazladır. Farabi, İbn Sina, Biruni, Harezmî, İbn Rüşd, İbn Haldun 

gibi ilim adamları kendi dönemlerinde, felsefe, mantık, matematik, tıp, astronomi gibi alanlarda 

tüm dünyaya zengin ilmi ürünler sunmuşlardır. 

2. İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri 

❖ İslam, doğduğu coğrafyadan dünyanın farklı yerlerine ulaşmış ve oralarda yaşayan insanlar 

İslam’ın inanç ve ahlak ilkelerini benimseyerek Müslüman olmuşlardır. Bu sebeple Asya, 

Avrupa ve Afrika kıtalarında çok geniş bir coğrafyada İslam medeniyetinin izlerini görmek 

mümkündür. 

❖ İslam medeniyetinin tarihî birikimlerini özellikle şu coğrafyalarda daha çok görebiliriz: Hicaz 

bölgesi, Kudüs ve çevresi, Şam ve Bağdat bölgesi, İran, Horasan, Türkistan ve Mâverâünnehir 

Bölgesi, Hint Alt Kıtası, Anadolu ve Balkanlar, Kuzey Afrika (Mısır ve Mağrip Bölgesi), 

Endülüs. 

 

❖ Hint kültür havzasının oluşumunda ve Hindistan’ın İslam’la tanışmasında Gazneli Mahmud’un 

önemli katkısı olmuştur. Sa’d b. Ebi Vakkas, Amr b. As, Musa b. Nusayr ve Tarık b. Ziyad gibi 

komutanlar İran, Afrika ve Endülüs’e yaptıkları seferlerle önemli başarılar kazanmışlardır. 

 

 

 

44



 
 

 

❖ Hoca Ahmed Yesevî’ye ait olan ve Türkçe yazılan Divân-ı Hikmet; Kaşgarlı Mahmud’un 

kaleme aldığı ilk Türkçe sözlük olan Divân-ı Lugâti’t-Türk ve ilerleyen zamanlarda Türkçe 

olarak yazılan pek çok şiir, deyiş ve nefes İslam medeniyetine değer katmıştır.  

❖ Arapça, âlim ve ârifler tarafından ilim dili olarak kullanılmış ve bu dilde pek çok değerli eser 

kaleme alınmıştır. Bunlara; İbn Arabî’nin Fusûsü’l- Hikem’i, İbn Haldun’un Mukaddime’si, İbn 

Sinâ’nın el-Kânun fi’t-Tıb gibi eserleri örnek olarak verilebilir. Hâfız’ın Divân’ı ve 

Mevlânâ’nın Mesnevi’si gibi pek çok edebî ve irfanî eser de Farsça yazılan önemli eserlere 

örnektir. 

Hicaz Bölgesi 

 

❖ İslam, Arap Yarımadası’nda Hicaz bölgesinde ortaya çıkmış ve buradan dünyaya yayılmıştır. 

Arap Yarımadası’nın batısında Kızıldeniz, güneyinde Hint okyanusu ve doğusunda Basra 

Körfezi bulunmaktadır. Kuzeyden Şam-Irak bölgelerine bitişiktir. 

❖ Medine: Hicret öncesi adı Yesrib olan bu şehir, Hz. Peygamberin buraya gelişiyle birlikte 

“nurlanmış şehir” anlamına gelen Medinetü’l-Münevvere adıyla anılmaya başlamıştır. Medine 

kelimesiyle medeniyet kavramı aynı kökten gelir. 

❖ İslam dünyasından pek çok âlim Hicaz bölgesine hac ve ilim yolculukları yapmış hayatlarının 

belli bir dönemini ya da tamamını burada geçirmişlerdir. 
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❖ Hâdimu’l-Harameyn: Hicaz bölgesi Türk milletinin her zaman çok önem ve değer verdiği bir 

bölge olmuştur. Osmanlı döneminde bu coğrafyaya pek çok hizmet götürülmüştür. Osmanlı 

padişahları kendilerini “İki mukaddes şehrin (Mekke ve Medine) hizmetkârı” anlamına gelen 

“Hâdimu’l-Harameyn” sıfatıyla nitelendirmişlerdir. 

Kudüs ve Çevresi 

 

❖ Tarihi çok eskilere dayanan Kudüs şehrinin ismi kelime olarak, bereketli ve mukaddes gibi 

anlamlara gelir. Hem çevresi hem de bünyesinde bulunan Mescid-i Aksâ nedeniyle Kudüs, 

İslam medeniyetinin en önemli dinî ve kültürel havzalarındandır. 

❖ Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen pek çok peygamberin Filistin ve Kudüs ile bağlantısı vardır. Hz. 

İbrahim (a.s.), Hz. İshak (a.s.), Hz. Yakup (a.s.), Hz. Davud (a.s.), Hz. Süleyman (a.s.) ve Hz. 

İsa (a.s.) bu peygamberlerdendir. 

❖ Kıble, Kâbe’ye çevrilmeden önce Hz. Peygamber Kâbe’yi de önüne almak suretiyle Kudüs’e 

yönelerek namaz kıldı. Peygamberimiz Kudüs’e dönerek namaz kılmaya Medine döneminde de 

on altı veya on yedi ay boyunca devam etti. Daha sonra kıble Kâbe’ye çevrildi. 

❖ Kudüs, Hz. Ömer’in (r.a.) halifeliği sırasında fethedilmiş ve İslam topraklarına katılmıştır. 

❖ Emeviler devrinde Müslümanlar Kudüs’te İslam mimarisinin en güzel eserlerinden biri kabul 

edilen Kubbetü’s-Sahrâ’yı da yaparak Mescid-i Aksâ’yı yeniden imar ettiler. 

❖ Kudüs, 1516 yılında Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı hâkimiyetine girdi ve 1917 yılına 

kadar yaklaşık 400 yıl Osmanlı hâkimiyetinde kaldı. 

Şam ve Bağdat Bölgesi 

❖ Diğer adı Dımaşk olan Şam şehri, Şam beldeleri (Bilâd-ı Şam) olarak bilinen Suriye, Filistin, 

Lübnan ve Ürdün bölgelerinin merkezidir. Bölge, Hz. Ömer (r.a.) zamanında Halid bin Velid  
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(r.a.) komutasındaki İslam ordusu tarafından 

fethedildi ve bu tarihten itibaren İslam medeniyetinin 

önemli bir havzası oldu. 

❖ Şam daha sonra Emevî devletinin başkenti olarak 

önemini sürdürdü. Bu dönemde inşa edilen Emevî 

Camii İslam dinî mimarisinin günümüze kadar ayakta 

kalan en eski ve en güzel örneklerinden biridir. 

❖ Şam şehri, 1521 yılından itibaren Osmanlı 

hâkimiyetine geçti. 

❖ 2011 yılında Suriye’de çıkan iç savaşta Türkiye hem 

devlet hem de millet olarak Suriye halkının yanında 

olmuş ve onlara yardım elini uzatmıştır. 

❖ Abbasi halifesi Mansur tarafından kurulan Bağdat 

şehri de İslam medeniyetinin önemli bir kültür ve ilim merkeziydi. Bağdat’ta kurulan en önemli 

medrese Büyük Selçuklu veziri Nizamü’l-Mülk adına kurulan Nizamiye medreseleridir. 

❖ Hanefi mezhebinin kurucusu İmam Ebu Hanife’nin ve Kadiri tarikatının piri Abdülkâdir-i 

Geylanî’nin türbeleri Bağdat şehrindedir.  

❖ Ali (r.a.) ile onun neslinden gelen bazı Ehl-i Beyt imamlarının türbeleri de Bağdat yakınlarındaki 

Kerbela ve Necef şehirlerinde bulunur. 

❖ Bağdat, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı topraklarına katıldı. Şehir Osmanlılar 

döneminde yeniden tarihî ve kültürel önemine kavuştu. Tarihinde Moğol istilasıyla karşılaşan 

şehir günümüzde de Amerika Birleşik Devletlerinin işgalinin etkileri nedeniyle zor günler 

geçirmektedir. 
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İran, Horasan, Türkistan ve Mâverâünnehir Bölgesi 

❖ Hz. Ömer (r.a.) zamanında İslam topraklarına katılan İran ve Horasan bölgesi İslam 

medeniyetinin önemli havzalarındandır. İran, İslam medeniyetine hem kültürel hem de ilmî 

açıdan önemli katkılar sunan bir coğrafyadır. 

❖ Güneşin doğduğu yer anlamına gelen Horasan; Nişabur, Merv, Belh, Herat gibi önemli tarihî 

şehirlerin yer aldığı bir bölgedir.  

❖ Günümüzde Afganistan, Tacikistan ve İran gibi ülkelerin topraklarında yer alan bu bölgedeki 

nüfusun büyük çoğunluğu Türklerden oluşmaktadır.  

❖ Büyük sufi Mevlânâ Celaleddin Rumi, Belh şehrinde doğmuş, daha sonra Anadolu’ya göç 

etmiştir. Horasan bölgesi özellikle kendine özgü bir tasavvuf anlayışıyla öne çıkmış, bu bölgeden 

Anadolu ve Balkanlara geçen pek çok derviş İslam dininin geniş bir coğrafyaya yayılmasına katkı 

sağlamıştır. 

❖ Arapçada “Nehrin öbür yakası” anlamına gelen Mâverâünnehir Orta Asya’da Seyhun ve Ceyhun 

nehirleri arasında kalan bölgenin adıdır.  

❖ Türkistan olarak bilinen ve Türklerin anayurdu olan geniş coğrafyanın bir parçası konumunda 

olan bölge, İslam medeniyetinin izlerinin bulunduğu önemli bir havzadır.  

❖ Türkistan, “Türklerin yurdu, memleketi” anlamına gelmektedir.  

❖ Orta Asya’nın merkezî bölgesinde yer almakta ve Uygur, Kırgız, Özbek, Kazak gibi birçok 

Türk boyu burada yaşamaktadır. Semerkant, Merv, Buhara ve Kaşgar Türkistan’da İslam 

medeniyetinin sanat ve estetik anlayışını yansıtan önemli şehirlerdendir. 

❖ Türkistan’da bulunan Türk boyları İslam medeniyetinin gelişmesine önemli katkılar 

sağlamışlardır. Rusya’nın Batı Türkistan’ı, Çin’in Doğu Türkistan’ı işgal ettiği dönemlerde bile 

bu katkının izlerini görmek mümkündür. 

❖ Türkistan; tarihi, kültürü, medeniyeti, edebiyatı, sanatı, mimarisi, yer altı ve yer üstü 

zenginlikleriyle İslam medeniyetinin önemli bir parçası olmuştur. İmam Buhârî, İmam Tirmizî, 

İmam Mâturidî, Farabi, İbn Sinâ, Zemahşerî ve Ali Kuşçu gibi önemli ilim adamları burada 

yetişmiştir. 

❖ Pir-i Türkistan olarak bilinen Hoca Ahmet Yesevî ise yetiştirdiği alperen ve gazi dervişleri 

Anadolu’ya göndermiş ve İslam’ın bayrağının taşınmasında öncülük etmiştir. 

Hint Alt Kıtası 

❖ Hindistan ve Pakistan’ı kapsayan bu bölge İslam medeniyetinin izlerini taşır. Dünyanın en 

kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan, Endonezya ve Pakistan’dan sonra dünyada en çok 

Müslümanın yaşadığı ülkedir.  
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❖ Bu coğrafyanın İslam’la tanışması 7. yüzyılda Arap tüccarların bu ülkeye yaptıkları ticari seferler 

neticesinde olmuştur. Abbasiler döneminde yapılan fetihler sonucunda İslam, Hindistan 

topraklarında yayılmaya başlamıştır. 

❖ Hint alt kıtasında yetişen İslam âlimlerinin İslam medeniyetine ilmî anlamda önemli katkıları 

olmuştur. İmam Rabbâni, Şah Veliyullah Dihlevî gibi âlimler tefsir, hadis, kelam, tasavvuf 

alanlarındaki eserleriyle İslam medeniyetinin gelişmesine katkı sağlamıştır. 

❖ Bu coğrafyanın son dönem önemli şair ve düşünürü Muhammed İkbal’dir. İkbal yazdığı 

eserleriyle Müslüman son yüzyıldaki İslam düşüncesini etkilemiştir. 

Anadolu ve Balkanlar 

❖ 1071 yılında Sultan Alparslan’ın Malazgirt zaferi ile 

birlikte kapıları Türklere açılan Anadolu, Türk-İslam 

medeniyetinin geçmişten günümüze en önemli havzalarının 

başında gelmektedir. 

❖ Yüzyıllar boyunca İslam hilafetinin başkenti olan İstanbul üç 

kıtanın birleştiği, dünyanın en önemli şehirlerinden biridir.  

❖ İslam sanatlarının ve mimarisinin en güzel örnekleri bu 

şehirde verilmiştir. İstanbul dışında Edirne, Bursa, Konya, Erzurum, Diyarbakır gibi şehirler 

de İslam medeniyetinin önemli kültür şehirlerdir. 

❖ Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Hacı Bayram Veli, Molla Fenâri, Davud-i Kayserî, Aziz Mahmud 

Hüdaî, Niyâzi Mısrî, İsmail Hakkı Bursevî bu arif ve âlimlerden bazılarıdır. 

❖ 20. yüzyılda, Mehmet Akif Ersoy, Elmalılı Hamdi Yazır ve Nurettin Topçu gibi medeniyetimizin 

önemli şair, âlim ve düşünürleri de bu topraklarda yetişmiştir. 

❖ Anadolu’nun Avrupa’ya uzanan halkası olan Balkanlar, Avrupa kıtasının güneydoğusu ve 

Anadolu’nun kuzeybatısı arasında kalan bölgeye verilen isimdir. 

❖ Balkanların İslam medeniyetiyle tanışması Müslüman Türk toplulukların bölgeye yerleşmesiyle 

başlamıştır.  

❖ Osmanlı zamanında olmuştur. Fetihler sonrasında Anadolu’dan getirilen Türkmen boyları 

bölgeye yerleştirilmiştir.  

❖ Günümüzde Balkanlarda Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya ve 

Kosova başta olmak üzere pek çok ülkede milyonlarca Müslüman yaşamaktadır. 

❖ Osmanlı döneminde Balkanlarda İslam medeniyetini yansıtan çok sayıda cami, medrese, han ve 

hamam gibi mimari eser yapılmıştır.  

❖ Vardar Nehri üzerinde, Fatih Sultan Mehmed Han tarafından yaptırılan Taş Köprü, Filibe’de 

Sultan Murat Hüdavendigâr Camii, Yunanistan Kavala’da Mehmet Ali Paşa Medresesi, Bosna’da 

Mimar Sinan tarafından yapılan Mostar Köprüsü bunlardan bazılarıdır. 
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❖ 18. yüzyıldan itibaren çıkan savaşlarda Balkanlardaki Müslüman 

nüfusun bir kısmı hayatını kaybetmiş bir kısmı da Anadolu’ya göç 

etmeye zorlanmıştır. 

❖ Bosna Hersek’teki Srebrenitsa katliamının acısını paylaşmak 

amacıyla ülkemizden çok sayıda kişi her yıl 8-11 Temmuz arası 

“Marş Mira (Barış Yürüyüşü)” etkinliğine katılmaktadır. Bu 

destek ülkemizin bu coğrafaya kalbî bağlılığının önemli bir 

göstergesidir. 

Kuzey Afrika (Mısır ve Mağrip) 

❖ Mağrip, Mısır’dan Atlantik Okyanusu’na kadar uzanan Kuzey Afrika bölgesine verilen isimdir. 

Günümüzde bu coğrafyada Libya, Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanya devletleri bulunmaktadır. 

❖ Endülüs (İspanya) Mısır’ın batısında yer almasından dolayı Mağrip coğrafyasına dâhil 

edilmektedir. 

❖ Mağrip’in fethi Hz. Ömer (r.a.) zamanında Amr b. Âs komutasında Mısır’dan başlamıştır. 

Afrika’nın ortalarına doğru ilerleyen Müslümanlar bugünkü Libya’nın batı bölgeleriyle, Tunus 

ve Fas’ı içine alan bölgeyi Ukbe b. Nâfi komutasında fethettiler. Ukbe b. Nâfi, Tunus’ta 

Kayrevan şehrini kurarak burayı Mağrip’in idarî merkezi yaptı. İslâm hâkimiyeti boyunca 

Mağrip’te birçok emirlik ve devlet kuruldu. 

❖ Osmanlı döneminde Türklerin himayesindeki Mağrip Fransız istilâsına kadar huzur içinde yaşadı. 

1830 yılında Cezayir şehrini istilâ eden Fransa daha sonra Tunus, Fas ve Moritanya’yı işgal etti. 

 

❖ Kuzey Afrika’nın 

nüfusu en kalabalık 

ülkesi olan ve tarihi çok 

eskilere dayanan Mısır, 

İslam medeniyetinin 

önemli bir ilim ve kültür 

bölgesidir. Akdeniz ve 

Kızıldeniz’e kıyısı 

bulunan Mısır’ın 

batısında Libya, 

güneyinde ise Sudan yer almaktadır. 

❖ Hz. Ömer (r.a.) döneminde Amr b. Âs komutasındaki İslam orduları tarafından fethedilen Mısır, 

Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. 
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Ezher Camii ve medresesi Fâtımîler tarafından kurulan önemli bir ibadet ve eğitim merkezidir. 

Ayrıca Kahire’deki Fâtımî sarayında büyük bir kütüphane kurulmuş, 1004 yılında Kahire’de tesis 

edilen Dârü’l-Hikme’de felsefe, mantık, matematik, tıp gibi ilim dallarında pek çok çalışma 

yapılmıştır. 

❖ Günümüzde Afrika’nın kuzeyi ve doğusu Müslümanların yoğun olarak yaşadığı yerlerdir. 

Örneğin Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas, Sudan ve Somali gibi ülkelerin  nüfusunun 

tamamına yakını Müslümandır. Bunun yanında Mali, Nijer, Çad, Senegal ve Gine gibi ülkeler 

de nüfusunun yarıdan fazlasının Müslümanlardan oluştuğu ülkelerdir. 

Endülüs 

❖ Endülüs, İber Yarımadasına (İspanya ve Portekiz) Müslümanlar tarafından verilen isimdir. En 

önemli şehirleri, Kurtuba, Gırnata ve İşbiliye’dir. Yarımadanın fethi 8. yüzyılda Emevi 

komutanlarından Tarık b. Ziyad tarafından başlatılmıştır.  

❖ Bölge 15. yüzyılın sonuna kadar İslam medeniyetinin Avrupa’daki merkezi olmuştur. Pek çok 

mimari ve ilmî eserin hayat bulduğu bölge, ortaya çıkan iç karışıklıklar sebebiyle çok sayıda 

devlete bölünmüştür. Son olarak 1492’de Beni Ahmer Devleti’nin de yıkılmasıyla burada İslam 

hâkimiyeti son bulmuştu. 

❖ Hristiyanların bölgeye hâkim olmasından sonra Endülüs’teki İslam medeniyetine ait izler 

silinmiş, eserler yok edilmiş, camiler kiliseye çevrilmiştir. 

❖ Müslümanların burada yaşaması da mümkün olmamıştır. Buradan ayrılmak zorunda kalan 

Müslümanlar ve Yahudiler Osmanlı gemileriyle Anadolu ve Afrika’ya taşınmıştır. 

❖ Endülüs Emevi Devleti’nin başkentliğini yapan Kurtuba şehrinde İslam medeniyetini yansıtan 

önemli mimari eserler ve kütüphaneler inşa edilmiştir.  
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❖ Bu kütüphanelerin sadece birinde bulunan kitap sayısı o dönemdeki Avrupa kütüphanelerinin 

tamamından fazlaydı.  

❖ Kurtuba Camii önemli mimari eserlerden biridir fakat  günümüzde cami olarak 

kullanılmamaktadır.  

❖ Endülüs’teki İslam medeniyeti sanat ve estetiğinin en güzel yansımalarından biri de kale olarak 

inşa edilen ve günümüze kadar ulaşan Elhamra Sarayı’dır. 

 

Elhamra sarayı (Gırnata, İspanya) 

3. Kur’an’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 13. Ayet 

❖ “Ey insanlar! Sizleri bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere 

ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerliniz en takvalı olanınızdır. Allah her şeyi 

bilmektedir ve her şeyden haberdardır.” (Hucurât suresi, 13. ayet.) 
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Gönül Coğrafyamız - 1
1.  	 Toplumların	tarihi	süreç	içerisinde	elde	ettikleri	maddi	ve	

manevi	 değerleri,	 yaşam	 tarzları,	 övünçleri,	 davranışla-
rı,	bunları	elde	etme	ve	aktarma	yolları,	kendilerine	özgü	
inanç	ve	adetler	bütününe	-	-	-	-	denir.
Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 
getirilmelidir?

A)		Din
B)		Millet
C)		Ahlak
D)		Gelenek
E)		Medeniyet

2.  Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyetinin 
oluşmasında etkili olan kaynaklarından biri değildir?

A)		Kur’an-ı	Kerim
B)		Örf	ve	âdetler
C)		Selim	akıl
D)		Efsaneler	
E)		Sünnet

3.  Aşağıdakilerden hangisi medeniyetle ilgili doğru bir 
ifade değildir? 

A)		Farklı	milletlerin	birlikte	yaşayarak	veya	katkı	sağla-
yarak	oluşturdukları	değerlerdir.	

B)		Kişisel	irade,	yöntem	ve	akıl	yürütmelerle	oluşan	sos-
yal	olaylar	bütünüdür.	

C)		Dini,	 ahlaki,	 estetik	 duyguların	 bütününü	 içeren	 ya-
şam	tarzıdır.

D)  Bilgi,	teknoloji	ve	maddi-	manevi	kurumların	bütünüdür. 
E)		Milletlere	özgü	yerel	bir	olgudur.

4.  Bir medeniyetin ortaya çıkmasında ve gelişmesinde 
aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? 

A)	Din	 B)	Coğrafi	çevre	 C)	Kültürel	birikim            
D)	Irk	 E)	Dil

5.   Mekke,	 ilk	 vahyin	 geldiği	 yer	 olmasına	 rağmen	 ilk	
Müslüman	 toplum	 hukuk	 ve	 devlet	 düzeninin	 yürürlüğe	
girdiği	 şehir	 Medine’dir.	 İslam,	 Hz.	 Peygamber’in	 (sav.)	
vefatından	sonra	da	fetihlerle	Arap	Yarımadası’nın	dışında	
yayılmaya	devam	etmiştir.	Bu	fetihler	ile	Müslümanlar	İran,	
Mısır,	Eski	Yunan,	Hint	ve	Çin	medeniyetleriyle	karşılaş-
mışlardır.	İslam	medeniyeti,	bu	medeniyetlerin	ürünlerinin	
uygun	 olanlarını	 almış,	 olmayanlarını	 ise	 ya	 uygun	 hale	
getirerek	ya	da	reddederek	kendi	çizgisini	oluşturmuştur.
Buna göre İslam kültür ve medeniyeti ile ilgili aşağı-
dakilerden hangisi doğrudur?

A)		Başlangıcı	IV.	yüzyıla	dayanır.
B)		Yerel	bir	bakış	açısına	sahiptir.
C)		Önceki	kültürleri	yok	saymıştır.
D)		Farklı	medeniyetlerden	etkilenmiştir.
E)		Özgünlükten	uzak	ve	taklide	dayalıdır.

6.  Aşağıdakilerden hangisi, İslam medeniyetinin izlerinin 
yoğun olarak bulunduğu bölgeler arasında yer almaz? 

A)	Balkanlar	 B)	Türkistan	 C)	Kudüs
D)	Hindistan		 E)	Amerika
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9. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

14

7.  Aşağıdakilerden hangisi İslam Kültür ve Medeniyetinde 
ortaya çıkan ilim kurumlarından biri değildir?

A)		Mescit
B)		Medrese
C)		Üniversite
D)		Kütüphane
E)		Beytü’l-hikme

8.  	 Belh	 şehrinde	 doğmuş,	 daha	 sonra	Anadolu’ya	 göç	 et-
miştir.	Dönemin	ünlü	sufilerinden	biri	olan	Şems-i	Tebrizi	
ile	tanıştıktan	sonra	uzun	yıllar	uzlete	çekilmiştir.	Tasavvuf	
düşüncesinin	ana	konularını	içeren	ve	Türk-İslam	kültürü-
nün	 en	 önemli	 eserleri	 arasında	 yer	 alan	meşhur	 eseri	
Mesnevi’yi	kaleme	almış,	şiirleriyle	ve	hikmetli	sözleriyle	
çevresini	aydınlatmıştır.

Hakkında bilgi verilen bu ünlü mutasavvıf ve düşü-
nür aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Mevlana	
B)	Ahi	Evran		
C)	Yunus	Emre
D)	Hacı	Bektaş	Veli		
E)	Hacı	Bayram-ı	Veli

9.  İslam medeniyetinin oluşmasında aşağıdaki toplumlar-
dan hangisinin doğrudan etkili olduğu söylenemez? 

A)	Türkler	 B)	Mısırlılar	 C)	Sümerler
D)	Hintliler		 E)	İranlılar

10.  Emeviler dönemi ile ilgili;

	 I.	 Endülüs	fethedilmiştir.	
	 II.	 Arapça	resmi	dil	olarak	kabul	edilmiştir.
	 III.	Farklı	kültür	ve	medeniyetlerin	 ilmi	eserlerinden	fay-

dalanılmıştır.	

bilgilerinden hangileri doğrudur?

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

11.  	İspanya	İber	Yarımadası’nda	olan	ve	8.	asırdan	15.	asıra	
kadar	Arapların	etkisi	altında	bulunan	bölgeye	-	-	-	-	denir.	

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getiril-
melidir?

A)		Hicaz
B)		Endülüs
C)		Madrid
D)		Mâverâünnehir
E)		Mezopotomya
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Gönül Coğrafyamız - 2
1.   • İslam dünyasının en önemli merkezidir.

• Arap Yarımadası’nın batı kesiminde yer alır.
• En önemli şehirleri Mekke, Medine ve Taif’tir.

Hakkında bilgi verilen bölge aşağıdakilerden hangisi 
ile isimlendirilmektedir?

A)  Yesrib
B)  Hicaz
C)  Bekke
D)  Ümmü’l Kura
E)  Medinetü’n-Nebi

2.  Beytü’l-Hikme’yle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru 
değildir?

A)  İslam dünyasındaki eğitim kurumlarının ilkidir.
B)  Halife Me’mun zamanında Bağdat’ta kurulmuştur.
C)  Bünyesinde pek çok eser barındıran bir kütüphanedir.
D)  Orta çağda, bilimin altın çağını yaşamasında katkısı 

büyüktür.
E)  İslam medeniyetinin en önemli tercüme kurumların-

dan biridir.

3.   İslam âlimleri, İslam diniyle ilgili anlayış ve yorumlarını 
ve bu yorumlara dair esasları içeren birçok eser telif et-
mişlerdir. Bu eserler aracılığıyla da Anadolu’da yaşayan 
Türklerin dini anlayışlarının oluşup gelişmesine katkıda 
bulunmuşlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen 
eserlerden biri değildir?

A)  Mesnevi
B)  er-Risale
C)  Fıkh-ı Ekber
D)  Kitab-ı Hiyel
E)  Divan-ı Hikmet

4.  İran hangi halife döneminde fethedilmiştir?

A)  Hz. Ali
B)  Hz. Ömer
C)  Hz. Osman
D)  Hz. Hasan
E)  Hz. Ebu Bekir

5.  İslam kültür ve medeniyeti ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A)  Evrenseldir. 
B)  İnsan merkezlidir. 
C)  Temel kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir.
D)  Ahlakiliği ve adaleti ön planda tutar.
E)  Farklı kültürlerle etkileşime kapalıdır.

6.  Medine şehrinin İslam’dan önceki adı aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A)  Yesrib
B)  Cidde
C)  Taif
D)  Şam
E)  Akabe
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9. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

15

7.  I. Ebu Hanife
 II. İmam Eş’ari
 III. İmam Maturidi

Yukarıdaki isimlerden hangilerinin, Türklerin İslam 
anlayışının oluşmasında etkili olduğu söylenebilir?

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

8.   İslam medeniyetinde bilginin üretilmesi ve geliştirilmesin-
de medreselerin önemli bir yeri vardır. Bu medreselerde 
bilim ve medeniyete önemli katkılar sağlamış birçok âlim 
yetişmiştir.

Bu duruma;

 I. Bağdat’ta kurulan Nizamiye,
 II. Semerkant’ta kurulan Uluğ Bey,
 III. İstanbul’da kurulan Süleymaniye

medreselerinden hangileri örnek gösterebilir?

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

9.  Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman’ın 
Kudüs Şehri için yaptığı çalışmalardan biri değildir?

A)  Surların yenilenmesi
B)  Kalenin restore edilmesi
C)  Süleymaniye Medresesi’nin yaptırılması
D)  Kubbetü’s-Sahra’nın yer döşemesinin yenilenmesi
E)  Mescid-i Aksa’nın surlarının ve kapılarının restore 

edilmesi

10.  İmam Azam Türbesi, Zümrüt Hatun Camii ve Murad 
Paşa Cami aşağıdaki şehirlerin hangisinde bulun-
maktadır? 

A)  Bağdat
B)  Küfe
C)  Yemen
D)  İstanbul
E)  Şam

11.  Müslüman Türk bilginlerinden Uluğ Bey ve Ali Kuşçu, 
aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle ilgili yaptığı 
çalışmalarıyla bilinmektedir?

A) Tarih   B) Tıp   C) Astronomi
D) Mimari  E) Kimya

12.  Elhamra Sarayı, aşağıdaki bölgelerin hangisinde yer 
almaktadır? 

A) Balkanlar   B) Endülüs   C) Kafkasya
D) Türkistan     E) Hindistan
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Gönül Coğrafyamız - 3
1.  Aşağıdaki bilgilerden hangisi Endülüs’le ilgili değildir?

A)  İslam dünyasının en önemli ilim ve kültür merkezle-
rinden biridir.

B)  Müslümanların İspanya’da yaklaşık sekiz asır yönet-
tiği topraklardır.

C)  Hz. Ömer döneminde Amr b. Âs tarafından İslam top-
raklarına katılmıştır.

D)  Müslümanların bu topraklardaki varlıkları 1492 yılına 
kadar devam etmiştir.

E)  Müslümanlar, 711 yılında Tarık b. Ziyad komutasında 
İspanya’ya girmişlerdir.

2.  İslam medeniyetinin ilim ve kültür merkezi olan;

 I.   Kurtuba
 II.  Gırnata
 III. Horasan

şehirlerinden hangileri Endülüs topraklarında yer al-
maktadır?

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

3.   Endülüs’te İslam medeniyetini yansıtan önemli mimari 
eserler ve kütüphaneler inşa edilmiştir. Bu kütüphaneler-
deki kitap sayısı aynı dönemdeki Avrupa kütüphaneleriyle 
kıyaslanmayacak kadar çoktur. Önemli mimari eserlerden 
biri de Kurtuba Camii’dir fakat günümüzde ibadethane ola-
rak kullanılmamaktadır. Endülüs’teki İslam medeniyeti sa-
nat ve estetiğinin en güzel örneklerinden biri de kale olarak 
inşa edilen ve günümüze kadar ulaşan Elhamra Sarayı’dır.
Bu metinden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

A)  Kitaplar sanat, edebiyat ve ilim dili olan Arapça ile 
yazmışlardır.

B)  Cami, saray, kale gibi eserler güzellikleriyle dikkat 
çekmektedir.

C)  Endülüs topraklarında canlı ve zengin bir ilmi hayat 
yaşanmıştır.

D)  Müslüman âlimler ilmi birikimlerini ve fikirlerini kaleme 
almışlardır.

E)  Müslümanlardan kalan bazı mimari eserleri ziyaret 
etmek mümkündür.

4.   İslam medeniyetine eserleriyle katkıda bulunan İbn Hazm, 
İbn Rüşd ve İbn Arabî, Endülüs’te yetişen âlim ve filozof-
ların en çok bilinenleridir. Bu topraklarda dilden edebiyata, 
fıkıhtan tefsire, matematikten astronomiye, tıptan kimyaya 
pek çok eser verilmiştir. İslam medeniyetinin Batı’ya taşın-
masında köprü görevi gören bu coğrafyadaki ilmî çalışma-
lar, diğer din mensuplarınca Latinceye tercüme edilmiştir. 
Bu parçadan hareketle;

 I.   Endülüs’teki mimari eserler en az ilmi eserler kadar 
zengindir.

 II.  Müslüman bilgin ve düşünürlerin eserleri diğer dillere 
çevrilmiştir.

 III. Endülüs, İslam medeniyetinin Avrupa’daki önemli ilim 
merkezlerinden biridir.

yargılarından hangilerine varılabilir?

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

5.   • “Nehrin öbür yakası” anlamına gelmektedir. 
• Orta Asya’da Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında ka-

lan bölgenin adıdır. 
• Buhara, Semerkant gibi ilim merkezlerinin bulunduğu 

İslam medeniyetinin önemli bir havzasıdır.
Hakkında bilgi verilen bu bölgenin adı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Mâverâünnehir 
B) Afganistan
C) Türkistan 
D) Horasan
E) Nişabur

6.   Hint alt kıtasında İmam Rabbâni, Şah Veliyullah Dihlevî gibi 
âlimler tefsir, hadis, kelam ve tasavvuf alanlarındaki eser-
leriyle İslam medeniyetinin gelişmesine katkı sağlamıştır. 
Bu coğrafyanın yirminci yüzyıldaki önemli şair ve düşünürü 
Muhammed İkbal’dir. İkbal, fikirleriyle günümüz İslam dü-
şüncesini etkilemiştir. İngiliz sömürüsüne karşı ülkesinin ba-
ğımsızlığı için çalışmış, Türk millî mücadelesine de destek 
vermiştir. Cavidname adlı eser onun önemli eserlerindedir.
Bu parçadan Hint alt kıtasıyla ilgili aşağıdaki sonuçla-
rın hangisi çıkarılamaz?

A) İslam medeniyetinin ilim merkezlerinden biridir.
B) Bu topraklarda birden fazla devlet kurulmuştur.
C) Batılılar tarafından sömürülmüş bir bölgedir.
D) Önemli âlim, şair ve düşünürler yetişmiştir.
E) İkbal’in doğduğu ve yaşadığı topraklardır.
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9. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

16

7.                    

Görsellerle aşağıdaki mekân isimleri eşleştirildiğinde 
hangisi dışta kalır?

A) Mescid-i Aksa
B) Selimiye Camii
C) Mescid-i Nebi
D) Kayrevan Camii
E) Ezher Medresesi

8.  I.  Fetihten sonra sahabeler, Amr b. Âs Camii’nde 
Kur’an, hadis ve fıkıh halkaları kurmuştur.

 II.  Fâtımîler tarafından kurulan Ezher Medresesi İslâm 
dünyasının hâlen ayakta olan en eski eğitim kurumudur.

 III. Kahire’de kurulan Dârü’l-Hikme’de felsefe, mantık, ma-
tematik, tıp gibi ilim dallarında çalışmalar yapılmıştır

Numaralanmış eğitim kurumlarından hangileri Mısır’da 
bulunmaktadır?

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

9.  Aşağıdakilerden hangisi takva kavramının tanımıdır?

A)  İnsanın daima Allah’ın huzurunda olduğunu bilmesi 
ve O’nu görüyor gibi yaşamasıdır.

B)  Söz, davranış, inanç ve ibadetlerde samimi olunması 
ve yalnızca Allah’ın rızasının gözetilmesidir.

C)  Allah’ın emirlerine uyma ve yasaklarından sakınma 
konusunda gösterilen titizlik ve kul olma bilincidir. 

D)  Allah’ın verdiği akıl, düşünme, öğrenme, hatırlama 
gibi yeteneklerle insanların doğru yolu bulmasıdır.

E) İyiliğin yerleşmesi ve kötülüğün ortadan kalkması için 
tüm imkânları kullanarak Allah yolunda mücadele et-
mektir.

10, 11 ve 12. soruları aşağıdaki Hucurât suresi, 
13. ayete göre cevaplayınız.

“Ey insanlar! Sizleri bir erkekle bir dişiden yarattık ve 
birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere 
ayırdık. Allah katında en değerliniz en takvalı olanınızdır. 
Allah her şeyi bilmektedir ve her şeyden haberdardır.” 

10.  Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A) İnsanların yaratıcısı bir, kökenleri aynıdır.
B) Müslümanlar birbirleriyle güzel ilişkiler kurmalıdır.
C) Farklı halklarla iyi ilişkiler kurmak insanlığın gereğidir.
D) Allah, dini duyarlılık ve ahlaki güzelliğe değer vermektedir.
E) İnsana doğuştan verilen özellikler üstünlük nedeni değildir.

11.  Bu ayetin mesajı aşağıdaki hadislerden hangisi ile 
ilişkilendirilebilir?

A)  “Allah, sizin görünüşünüze ve şekillerinize değil, kalp-
lerinize ve amellerinize bakar.”

B)  “Yerdekilere merhamet ediniz ki göktekiler de size 
merhamet etsinler.” 

C)  “Küçüğüne acımayan, büyüğüne saygı göstermeyen 
bizden değildir.”

D)  “Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin 
karşılığını alır.”

E)  “Mü’minlerin imanca en mükemmeli, ahlâkça en gü-
zel olanıdır.”

12.  Aşağıdaki hadislerden hangisinin anlamı bu ayetin 
anlamıyla örtüşmektedir?

A) “Müslüman, Müslümanın kardeşidir; ona zulmetmez, 
ona yardımı esirgemez, onu hor görmez.”

B) “Akrabalık bağlarını gözetmek, iyi komşuluk ve güzel 
ahlâk, ülkeyi imar eder ve ömrü bereketlendirir.” 

C) “Mü’minlerin imanca en mükemmeli, ahlâkça en güzel 
olanıdır. En hayırlınız, kadınlarına karşı en iyi davra-
nanızdır.”

D) “Benim katımda en sevimliniz, ahlâkça en güzel olan 
ve etrafındakilerle hoş geçineninizdir ki onlar herkesi 
sever ve herkes de onları sever.”

E) “Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap’a; be-
yazın siyaha, siyahın beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. 
Allah katında üstünlük ancak takva iledir.”
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9. Sınıf
Din Kültürü 
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Test 1 1. C 2. B 3. A 4. A 5. D 6. D 7. E 8. D 9. D 10. B 11. D
Test 2 1. A 2. B 3. E 4. A 5. D 6. C 7. D 8. B 9. C 10. A 11. E 12. C
Test 3 1. C 2. D 3. C 4. D 5. E 6. D 7. A 8. B 9. E 10. D 11. A 12. C
Test 4 1. D 2. D 3. C 4. A 5. C 6. E 7. E 8. C 9. C 10. D 11. A 12. E
Test 5 1. B 2. C 3. E 4. A 5. B 6. C 7. C 8. B 9. D 10. E 11. E 12. B
Test 6 1. C 2. B 3. C 4. E 5. B 6. A 7. D 8. D 9. E 10. A 11. D
Test 7 1. D 2. E 3. B 4. C 5. A 6. C 7. B 8. E 9. E 10. A 11. A
Test 8 1. A 2. D 3. B 4. C 5. E 6. E 7. C 8. A 9. B 10. D 11. B 12. C
Test 9 1. D 2. A 3. C 4. E 5. B 6. D 7. E 8. B 9. C 10. A 11. C 12. A

Test 10 1. A 2. C 3. D 4. C 5. B 6. E 7. D 8. B 9. E 10. D
Test 11 1. D 2. B 3. E 4. A 5. C 6. D 7. B 8. E 9. A 10. D 11. A 12. E
Test 12 1. B 2. C 3. A 4. C 5. D 6. B 7. A 8. C 9. D 10. A 11. E 12. A
Test 13 1. C 2. A 3. E 4. D 5. C 6. E 7. B 8. C 9. D 10. A 11. E 12. D
Test 14 1. E 2. D 3. E 4. D 5. D 6. E 7. C 8. A 9. C 10. E 11. B
Test 15 1. B 2. A 3. D 4. B 5. E 6. A 7. E 8. E 9. C 10. B 11. C 12. B
Test 16 1. C 2. D 3. A 4. E 5. A 6. B 7. D 8. E 9. C 10. B 11. A 12. E
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