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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 Kaynakları. 

1. Vahiy

2. Selim Akıl

3. Selim Duyular

1. Selim Akıl

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

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

2. Vahiy

 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.

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

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

haberlere mütevatir haber denir.

 Sünnet: Peygamberimizin sözleri, fiilleri ve takrirleridir.

3. 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.

9. SINIF 1. ÜNİTE: BİLGİ VE İNANÇ
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 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. 

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.  

 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. 
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 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. 

 

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
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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. 

2. İnsanın Doğası ve Din 

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

getirdiği bir duygudur.  

 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 

 Tevhid: Allah’ın bir ve tek olma inancı. 

 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. 

 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 

9. SINIF 2. ÜNİTE: DİN VE İSLAM 
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 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
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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.

13
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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

14
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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
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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.  

 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. 

 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. 

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. 

9. SINIF 3. ÜNİTE: İSLAM VE İBADET 
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 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.  

 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. 
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 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 

1. 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. 

 Bid’at: Hz. Peygamberin sünnetinde bulunmayan herhangi bir davranışın ibadet olarak 

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

 Hurafe: Dinde olmayan uydurma inanışlar. 

2. 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. 

3. 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. 
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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.

10
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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. 

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. 

 

9. SINIF 4. ÜNİTE: GENÇLİK VE DEĞERLER 
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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. 

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

 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. 

 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 

 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. 
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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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9. Sınıf
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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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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

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.

36



 

  

  

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 

 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. 

 

 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. 

 

9. SINIF 5. ÜNİTE: GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 
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2. İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri 

 

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. 

 Mekke: Peygamberimiz bu şehirde doğmuş ve İslam burada gelmiştir. Kabe’nin içinde 

bulunduğu Mescidi Haram bu şehirdedir. 

 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. 

 Hâdimu’l-Harameyn:. Osmanlı padişahları kendilerini “İki mukaddes şehrin (Mekke ve 

Medine) hizmetkârı” anlamına gelen “Hâdimu’l-Harameyn” sıfatıyla nitelendirmişlerdir. 
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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. 

                     

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. 
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 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.  

 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. 
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 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. 

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, 
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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.  

 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.  

 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) 
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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

14

45



Gönül Coğrafyamız - 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

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

15
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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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Gönül Coğrafyamız - 3

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

1. ALLAH İNANCI VE İNSAN 

 İslam’ın temelini inanç esasları oluşturur. İnanç esasları içerisinde de en başta Allah’a (c.c.) iman 

gelir.  

 Allah’a (c.c.) inanmak insanın hayatında olumlu değişiklikler yapar. 

 Ayet: “Onlar ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları 

affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.” Âl-i İmrân suresi, 134. ayet. 

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

2. ALLAH’IN VARLIĞI VE BİRLİĞİ 

 Gaye ve Nizam Delili: Bu delil dış dünyada gördüğümüz varlıkların sahip olduğu düzen ve 

amaçtan hareketle Allah’ın (c.c.) varlığını ve birliğini ispatlamaya çalışmaktır. 

 Ayet: “Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” Kamer suresi, 49. ayet. 

 Ayet: “Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin 

yaradılışı üzerinde düşünürler. ‘Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak 

tutarız. Bizi ateş azabından koru’ derler.” (Âl-i İmrân suresi, 191. ayet.) 

 Ekmel (Mükemmel) Varlık Delili: Bu delil Allah’ın (c.c.) varlığını insanın zihninde oluşan bir 

düşünceden hareketle ispatlamaya çalışır. 

 Buna göre insanın zihninde mükemmel varlık düşüncesi mevcuttur. Bu düşünce insanın kendi 

ürettiği bir şey değildir. Böyle mükemmel bir varlığın mutlaka olması gerekir. İşte bu mükemmel 

varlık düşüncesi insana kendisi mükemmel olan Allah’tan (c.c.) gelmiştir. 

 “İşte O (Allah) sizin Rabbinizdir. O’ndan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse 

O’na kulluk edin, O her şeye vekildir.” En’âm suresi, 102. ayet. 

 “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu…” 

Enbiyâ suresi, 22. ayet. 

3. ALLAH’IN İSİM VE SIFATLARI 

 İnsan da Allah’ın (c.c.) isim ve sıfatlarının tecellilerini görür ve hisseder. Örneğin bir bebeğin 

dünyaya gelişinde O’nun Muhyî (can veren), bir annenin şefkat ve merhametinde Rahmân 

(merhameti sonsuz olan), dalından koparılan bir elmada Rezzâk (kesintisiz biçimde çokça rızık 

veren) ve bir hastanın iyileşmesinde Şâfî (şifa veren) isimlerinin tecellileri görülür. 

 Ehad: Allah (c.c.) birdir. O’nun “Ehad” ismi bunu ifade eder. Kelime-i tevhid dediğimiz “La 

ilahe illallah, Muhammedün resulullah” cümlesi de bunu vurgular. Yüce Allah’ın bir oluşu sayı 

anlamında değildir. 

10. SINIF 1. ÜNİTE: ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 
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 Tekvin: Allah (c.c.) yaratandır. Tekvin sıfatı Allah’ın 

(c.c.) yaratma özelliğine işaret eder. Mikroskopla 

görülebilen küçük varlıklardan gök cisimlerine kadar her 

şeyi sonsuz ilmi ve kudreti ile Yüce Allah yaratmıştır. 

Kur’an-ı Kerim’de “... O, her şeyi yaratmıştır...” 

buyrularak Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğu 

vurgulanmıştır. 

 Yüce Allah’ın Hâlık, Bâri ve Musavvir gibi isimleri 

O’nun yaratma özelliğinin çok çeşitli boyutlara sahip olduğunu gösterir. 

 “Göklerde ve yerde olanlar her şeyi O’ndan isterler; O her an yaratma halindedir.” Rahmân suresi, 

29. ayet. 

Zâtî Sıfatlar : Zâtî sıfatlar sadece Allah’ın (c.c.) zâtına has olan ve başka varlıklarda bulunmayan 

sıfatlardır. 

 Vücud: Allah’ın (c.c.) var olmasıdır. Allah (c.c.) vardır ve O’nun yokluğu düşünülemez. 

 Kıdem: Ezelî olmak, başlangıcı bulunmamaktır.  

 Beka: Varlığının sonu olmamak, ebedî olmaktır. 

 Vahdaniyet: Allah’ın (c.c.) bir olmasıdır. Allah (c.c.) tektir. Eşi, benzeri, ortağı yoktur. 

 Muhâlefetün li’l-Havâdis: Sonradan yaratılmışlara benzememektir. 

 Kıyâm bi Nefsihî: Var olmak için hiçbir şeye ihtiyaç duymamaktır. 

Sübûtî Sıfatlar: Sübûtî sıfatlar ise Yüce Allah’ın mutlak olarak, diğer varlıkların da sınırlı olarak sahip 

olduğu sıfatlardır. 

 Hayat: Diri ve canlı olmaktır. Allah (c.c.) diridir. Tüm varlıkların hayat kaynağı O’dur. 

 İlim: Allah’ın her şeyi bilmesidir. 

 Semi: Allah’ın (c.c.) her şeyi işitmesidir. 

 Basar: Allah’ın (c.c.) her şeyi görmesidir. 

 İrade: Allah’ın (c.c.) dilemesidir. Bir şeyin var olmasını dilerse var eder. 

 Kudret: Allah’ın (c.c.) sınırsız güç sahibi olmasıdır. 

 Kelâm: Allah’ın (c.c.) konuşmasıdır. 

 Tekvin: Yaratmak anlamına gelir. Yüce Allah (c.c.) kudret ve tekvin sıfatıyla dilediğini yoktan 

yaratır. 

 Esmaül Hüsna: Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın (c.c.) güzel isimleri (Esmâ-i Hüsnâ) olduğu ifade 

edilmiş, Hz. Peygamber’in bazı hadislerinde de Allah’ın (c.c.) isimlerinin olduğu belirtilmiştir. 

Allah’ın (c.c.) isimleri ve Allah’ın (c.c.) sıfatları tabirleri çoğu zaman eş anlamlı olarak kullanılır. 

 Allah (c.c.) canlıların ihtiyaç duyduğu şeyleri yaratarak onları yaşatır.  

 Rahmân: rahmeti sınırsız olandır.  
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 Rahîm: merhameti sonsuz olandır.  

 Rezzâk: maddi ve manevi lütuf ve ikramları yeryüzüne yayar. 

 Müheymin: Kâinatın işlerini gözetir.  

 Kayyum: Kâinatı idare eder ve her şeyin varlığı kendisine bağlıdır.  

 Melik: Egemenliğin mutlak sahibidir  

 Kuddûs: Her türlü eksiklikten uzaktır. 

 Selâm: Esenlik verendir. 

 Mümin: Güven sağlayan ve kendisine güvenilendir. 

 Azîz: Üstündür. 

 Cebbâr: İradesine sınır yoktur. 

 Mütekebbir: büyüklükte eşi olmayandır. 

 Hâlık: O, takdir ettiği gibi yaratandır. 

 Bâri: Canlıları örneği olmadan var edendir 

 Musavvir: Onlara biçim ve özellik veren Allah’tır.  

 Hakim: Hikmet Sahibi 

4. KUR’AN-I KERİM’DE İNSAN VE ÖZELLİKLERİ 

 Kur’an-ı Kerim’e göre Allah (c.c.) insanı en güzel şekilde yaratmış, ona doğru yolu göstermiş ve 

sorumluluk yüklemiştir. 

 “Biz insanı en güzel biçimde yarattık.” Tîn suresi, 4. ayet. 

 “Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Enbiyâ suresi, 16. ayet. 

 “Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici, isterse nankör olsun.” İnsân suresi, 3. 

ayet. 

 “Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, 

(sorumluluğundan) korktular. Onu insan yüklendi…” Ahzâb suresi, 72. ayet. 

 “Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin hiç bir 

zaman kullarına zulmedici değildir.” (Fussilet suresi, 46. ayet.) 

 “Kim zerre kadar iyilik yaparsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yaparsa onu görür.” 

5. İNSANIN ALLAH İLE İRTİBATI 

 Yüce Allah insanın kendisiyle irtibat kurmasını ister. 

 Yüce Allah da insanın kendisiyle irtibat kurmasını istemektedir. İnsanın Allah’la (c.c.) irtibatı 

dua, ibadet, tövbe ve Kur’an okuma gibi yollarla gerçekleşir. 

Dua 

 Dua: Allah Teâlâ’nın yüceliği karşısında kulun aczini itiraf etmesi, isteklerini O’na arz ederek 

O’nun lütuf ve yardımını dilemesidir. 

 “De ki: Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?...” Furkân suresi, 77. ayet. 
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İbadet 

 İbadet: Allah’a (c.c.) gönülden isteyerek yönelmek, boyun eğmek ve itaat etmektir. 

 “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz...” Bakara suresi, 21. ayet. 

 “Allah göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu hâlde, O’na ibadet et ve O’na ibadet 

etmede sabırlı ol. Hiç, O’nun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun?” (Meryem suresi, 65. 

ayet.) 

  Tövbe 

 İnsan zaman zaman yanlış tercihler yapmakta; hata, kusur ve günah işlemektedir. Böyle bir 

durumda yapılması gereken şey tövbe ve istiğfar etmektir. 

 “Onlar bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah’ı hatırlayıp 

günahlarından dolayı hemen tövbe-istiğfar ederler. Zaten günahları Allah’tan başka kim 

bağışlayabilir ki! Bir de onlar, işledikleri kötülüklerde, bile bile ısrar etmezler.” (Âl-i İmrân suresi, 

135. ayet.) 

  “Günahından tövbe eden kimse,günahsız kimse gibidir.” Hadis 

 Tövbe: insanın, bilerek veya bilmeyerek yaptığı hata, büyük ve küçük günahlarından dolayı 

pişman olup bir daha aynı kusurları yapmamaya karar vererek bunlardan vazgeçmesidir. 63 

 İstiğfar: günahların Allah (c.c.) tarafından bağışlaması için af dilemektir.  

 İstiğfar sözle; tövbe ise fiili olarak yapılan bağışlanma isteğidir. 

Kur’an Okumak 

 Kur’an-ı Kerim, insanları doğru yola iletmek için indirilmiş bir kitaptır.  Kur’an okumanın farklı 

şekilleri vardır. Kur’an-ı Kerim anlamak, hayata geçirmek ve sevap kazanmak için okunur.  

 Kıraat: Kur’an okumaya genel olarak kıraat denir.  

 Tilavet: Hem okumak hem de emir ve yasaklarını hayata geçirmek amacıyla Kur’an okumaya ise 

tilavet denir. 
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10. Sınıf
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi
1.	 Aşağıdaki	ayetlerden	hangisi	konu	bakımından	diğer-

lerinden	farklıdır?

A) “...O (Allah), her an yaratma halindedir.” 
(Rahman suresi, 29. ayet)

B) “Gökleri ve yeryüzünü yoktan var eden O’dur...” 
(Şura suresi, 11. ayet)

C) “Yaratmayı ilk başlatan da, devam ettiren de odur...” 
(Rum suresi, 27. ayet)

D) “...Bana dua ettiği zaman dua edenin dileğine karşılık  
 veririm...” 

(Bakara suresi, 186. ayet) 
E) “O, yaşatandır ve öldürendir. Gecenin ve gündüzün  
 değişmesi onun eseridir...” 

(Mü’minun suresi, 80. ayet)

2. Ne yana baksan sarılmış her yan
 Sarılan olur da saran olmaz mı?
 Kim bu yüzü çizen sanatkâr ressam?
 Bakıp da aynaya soran olmaz mı?
                              (N. F. KISAKÜREK)
	 Bu	dizelerden	evren	ve	içindekilerin	meydana	gelme-

si	ile	ilgili	aşağıdaki	yargıların	hangisine	ulaşılamaz?

 A) Her varlığın bir eceli vardır.

 B) Bir sanat eseri gibi güzeldir. 

 C) Varlıktaki düzen tesadüfle açıklanamaz.

 D) Sanatkârın varlığının delili eserinin var olmasıdır.

 E) Muhteşem düzen bir yaratıcının varlığını zorunlu kılar. 

3. Evrende hiçbir şey başıboş, anlamsız ve amaçsız de-
ğildir. Her varlık birbiriyle uyum içerisinde, büyük bir bü-
tünün parçası olarak hareket etmektedir. Hiçbir varlık 
kendisi için belirlenmiş olan tabiat kanunlarının dışına 
çıkmamaktadır.

 Bu	parçadan	aşağıdaki	yargıların	hangisine	ulaşılamaz?

A) Her şeyin bir gayesi vardır.
B) Varlıklar arasında bir uyumsuzluk yoktur.
C) Her şey belli bir yasaya göre hareket etmektedir. 
D) Her varlığın evren bütünlüğünde bir anlamı vardır.
E) Evrendeki düzen kendiliğinden meydana gelmiştir.

4.  “...O (Allah), karada ve denizde ne varsa bilir. O’nun ilmi 
dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları için-
deki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi 
apaçık bir kitaptadır.” 

(En’am suresi, 59. ayet)
	 Bu	ayetten	

 I. Allah’ın bilgisi her şeyi kuşatmıştır.

 II. Allah kullarına merhametle muamele edendir.

 III. Her varlık Allah’ın gözetimi ve denetimi altındadır.

 yargılarından	hangilerine	ulaşılabilir?

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

5. “Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O’dur. 
Rahman’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. 
Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? 
Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak; (kusur arayan) 
göz aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir.”

 (Mülk suresi, 3 ve 4. ayetler)
	 Bu	ayetlerden	

 I. Allah’ın yarattığı her şeyde bir düzen vardır.
 II. Varlıklar arasında uyum vardır.
 III. Evrende görülen düzen tek bir yaratıcının olduğunu  

 göstermektedir.
 sonuçların	hangilerine	ulaşılabilir?	

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

6. Ağılda oğlak doğsa, ovada otu biter.

 Bu	 atasözü	 ile	 anlatılmak	 istenen	 aşağıdakilerden	
hangisidir?

A) Hayvanlar bitkilerle beslenmektedirler.
B) Hayvanların rızkı kendi türlerine özeldir.
C) Her canlı farklı bir nimetle rızıklandırılmaktadır.
D) Allah, yarattığı her varlığın rızkını da yaratmaktadır.
E) Her doğumdan sonra doğada birtakım değişimler ol 
 maktadır.

Allah	İnsan	İlişkisi	-	1

1
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10. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1

Allah	İnsan	İlişkisi	-	1

 7. “Allah yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir tavan 
yaptı. Gökten su indirerek size besin olsun diye onunla; 
(yerden) çeşitli ürünler çıkardı...” 

                                                (Bakara suresi, 22. ayet) 
 Bu	ayette	aşağıdakilerden	hangisine	değinilmemiştir? 

A) Canlıların, su ihtiyaçlarının yağmur ile karşılandığına
B) Allah’ın, yeryüzünü ve gökleri yarattıktan sonra insanı  
 yarattığına 
C) Yeryüzünün, insan için bir döşek gökyüzünün de bir  
 tavan gibi tasarlandığına
D) Allah’ın, canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için ge 
 rekli ortamı da yarattığına
E) Canlılara besin olması için topraktan çeşit çeşit ürün 
 ler çıkaranın Allah olduğuna

8. Aşağıdakilerden	 hangisi	Allah’ın	 yarattıklarını	 koru-
yup	gözettiğini	gösteren	durumlardan	biri	değildir?

A) Evreni ve içindeki tüm varlıkları yoktan yaratmış olması   
B) Canlıların yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayacak imkân-

lar yaratması
C) İnsana iyiyi ile kötüyü, doğruyla yanlışı ayırabilmesi 

için insana akıl vermesi 
D) İnsanlara doğru yolu göstermek üzere birçok pey-

gamber göndermiş olması  
E) İnsanların doğru yaşaması için rehber olmak üzere 

ilahi kitaplar göndermiş olması 

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

(Enbiya suresi, 22. ayet)
 Bu	ayette	vurgulanan	husus	aşağıdakilerden	hangisidir?

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 

10. Aynı güç ve yetkiye sahip iki ya da daha fazla ilah bulun-
saydı evrende düzen kurulamazdı. İlahlardan biri yağmur 
yağdırmak isterken diğeri havanın güneşli olmasını, aynı 
anda biri vaktin gece olmasını diğeri gündüz olmasını is-
teyebilirdi. Evrendeki kusursuz denge 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)

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

A) “Gece ile gündüz, Güneş ile Ay Allah’ın varlığının de-
lillerindendir...” 

(Fussilet suresi, 37. ayet)
B) “ Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. O, kalplerin için-

de ne varsa onu da hakkıyla bilendir.” 
(Fatır suresi, 38. ayet) 

C) “Gökleri, yeri ve bunların içinde üretip çoğalttığı bütün 
canlı varlıkları yaratması, Allah’ın varlığının işaretle-
rindendir...” 

(Şura suresi, 29. ayet)
D) “… Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin 

düşünürler (ve şöyle derler.) Rabbimiz sen bunu bo-
şuna yaratmadın...” 

(Al-i İmran suresi, 191. ayet)
E) “Güneşte, kendisi için (tespit edilmiş) olan bir karar 

yerine doğru akıp gitmektedir. Bu, üstün ve güçlü 
olan, bilenin takdiridir. “ 

(Yasin suresi 38. ayet)
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2 10. Sınıf
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi
1. • Allah bütün bir âlemi koruyup gözetir.
 • Allah insana herkesten ve her şeyden çok daha yakındır.

 • Allah görünen ve görünmeyen bütün varlık âlemini  
 her yönüyle bilir.

 • Allah, gözetimi altında olduğunu ve sorumlu tutulaca 
 ğını insana hatırlatır.

 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)

2. Yüce Allah her şeyi yaratan, yaşatan ve gözetendir. Yaratıl-
dığı andan itibaren evrende meydana gelen her şey onun 
izni ve dilemesi ile gerçekleşmektedir. Bu, Allah’ın sürekli 
bir yaratma halinde olması demektir. Bu konuda Kur’an’da 
şöyle buyurulur: “ …O her an yaratma halindedir.” (Rah-
man suresi, 29. ayet)

 Bu	parçada	aşağıdakilerden	hangisine	değinilmemiştir? 

A) Allah’ın yaratmasının sürekliliğine 
B) Allah’ın eşi, benzeri ve ortağı olmadığına 
C) Her şeyi yaratan ve yaşatanın Allah olduğuna
D) Yaratılanları her an Allah’ın görüp gözettiğine
E) Meydana gelen her şeyin Allah’ın izni ile olduğuna

3. Hiç kimse her resmin bir ressamının her kitabın bir yaza-
rının her elbisenin bir terzisinin her binanın bir ustasının 
olduğundan şüphe etmez. Ortada bir eser varsa onu mut-
laka bir yapan vardır diye düşünür. O halde içinde yaşa-
dığımız muhteşem evrenin de bir - - - - vardır. 

	 Anlam	akışına	göre	cümledeki	boşluğa	aşağıdakiler-
den	hangisi	gelmelidir?

A) şekli B) ölçüsü C) yaratıcısı 
 D) güzelliği E) iklimi 

4. Yüce Allah’ın yaratması yoktan var etme şeklinde ve bir 
anda olabileceği gibi var olandan başka bir şey yaratma 
ve çeşitli evrelerden geçirerek yaratma şeklinde de ola-
bilir. Örneğin yüce Allah başlangıçta yer ve gökleri bitişik 
halde yaratmışken sonra birbirinden ayırmış ve dört evre-
de yerküreyi iki evrede de gökleri yaratmıştır. Sonra yer-
yüzünü canlılar için yaşanabilir bir hale getirmiş ve daha 
sonrada canlıları yaratmıştır.

 Bu	parçaya	göre	aşağıdaki	yargılardan	hangisi	yanlıştır? 

A) Yaratılış canlıların var edilmesiyle son bulmuştur.
B) Allah’ın yaratması tek bir tarzda gerçekleşmemiştir.
C) Allah yeryüzünü canlıların yaşamasına uygun hale  
 getirmiştir.
D) Allah’ın var olan bir şeyden başka bir şey yaratması  
 mümkündür.
E) Gökler ve yeryüzü bugünkü haline çeşitli evrelerden  
 geçirilerek getirilmiştir.

5. “Üstlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Hiçbir kusuru ol-
maksızın onu nasıl kurduk, nasıl süsledik. Yeryüzünü de 
düzledik, üzerine sarsılmaz dağlar yerleştirdik, orada her 
türden güzel bitkiler yetiştirdik; Bize yönelen her kula ay-
dınlatıcı ve hatırlatıcı olsun diye.” 

(Kâf suresi, 6-8. ayetler)

 Bu	ayetlerde	Allah’ın	sıfatlarından	hangisi	vurgulan-
maktadır?

A) Tekvin B) Hayat  C) Kelam
D) Basar E) Semi

6.	 Yüce	Allah’la	ilgili	aşağıda	verilen	bilgilerden	hangisi	
yanlıştır?

A) Örneksiz yaratandır.
B) Her türlü rızkı verendir.
C) Her an görüp gözetmektedir.
D) Varlıkları kendi haline bırakmıştır.
E) Yarattığı her şeyde bir ölçü ve uyum vardır.

Allah	İnsan	İlişkisi	-	2
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10. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

2

Allah	İnsan	İlişkisi	-	2

7. • Allah her şeyi yaratan ve yaşamasını sağlayandır.

 • Her canlı ancak Allah’ın yarattığı nimetle yaşamını  
 sürdürmektedir.

 • Evrende meydana gelen her şey Allah’ın bilgisi dâhi- 
 linde olmaktadır.

 • Allah’ın bir şeyi var etmesi için belli bir zamana ve  
 hazırlığa ihtiyacı yoktur.

	 Verilen	bilgilerle	aşağıdaki	ayetler	anlam	bakımından	
eşleştirildiğinde	hangi	ayet	dışarda	kalır?

A) “Yeryüzündeki her canlının rızkı yalnızca Allah’ın üze 
 rinedir...” 

(Hud suresi, 6. ayet)
B) “O (Allah), kalemle yazmayı öğretendir, insana bilme 
 diğini öğretendir.” 

(Alak suresi, 4 ve 5. ayetler)
C) “ O, yaşatan ve öldürendir; gecenin ve gündüzün de 
 ğişmesi onun eseridir.”

(Mü’minun suresi, 80. ayet)
D) “Bir şeyin olmasını dilediğinde, onun işi “Ol!” demek 
 ten ibarettir; o da oluverir.” 

(Yasin suresi, 82. ayet)
E) “...O, (Allah) karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun  
 ilmi dışında bir yaprak bile düşmez...”

(En’am suresi, 59. ayet)  

8. Evrende mükemmel bir ölçü, varlıklar arasında harikula-
de bir uyum vardır. Hiçbir varlık kendisi için belirlenmiş 
tabiat kanunlarının dışına çıkmamaktadır. Güneş her gün 
doğudan doğup batıdan batmakta, gece ve gündüz bir-
birini takip etmekte, dünyamız yörüngesinden hiç çıkma-
dan hep aynı sürede dönüşünü tamamlamaktadır.

 Bu	parçadan;

I. Evren bilinçli bir tasarımın ürünüdür.

II. Bütün varlıkların bir amacının olduğunu söylemek  
 güçtür.

III. Evrende var olan düzen ve ahenk mutlak bir ilmi ge 
 rektirmektedir.

	 yargılarından	hangilerine	varılabilir?	

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

9. Evren bir düzen içerisinde varlığını devam ettirmektedir. 
Bu durum ise mutlak bir güç ve ilmi gerekli kılmaktadır. 
Aksi halde bu düzenin devamı sağlanamaz.

 Aşağıdaki	ayetlerden	hangisinde	bu	duruma	dair	bir	
vurgu	yoktur?	

A) “...Gökleri ve yeri koruyup gözetmek kendisine zor 
gelmez. O yücedir, büyüktür.” 

(Bakara suresi, 255. ayet)
B) “… Ve biz, yakın semâyı kandillerle donattık, bozulmak-

tan da koruduk. İşte bu, azîz, alîm Allah’ın takdiridir.”
(Fussilet suresi, 12. ayet)

C) “O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak 
için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok 
bağışlayıcıdır.”

 (Mülk suresi, 2. ayet)
D) “O, yeri yayıp döşeyen, orada dağlar, nehirler meyda-

na getiren, orada her türlü meyveden (erkekli-dişili) iki 
eş yaratandır…”

(Ra’d suresi, 3. ayet)
E) “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün 

birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için 
elbette ibretler vardır.”   

(Al-i İmran suresi, 190. ayet)

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

A) “De ki: Onları ilk defa var eden diriltecektir. O her ya-
ratılmışı hakkıyla bilendir.”

(Yasin suresi, 79. ayet)
B) “Gökleri yedi kat yaratan O’dur. Rahman’ın yaratma-

sında bir dengesizlik göremezsin.” 
(Mülk suresi,   3. ayet)

C) “Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O’dur. Her 
biri bir yörüngede hareket etmektedir.” 

(Enbiya suresi, 33. ayet)
D) “Gökten bir ölçüye göre suyu indiren O’dur. Biz onun-

la kupkuru ölü bir memlekete can verdik...” 
(Zuhruf suresi, 11. ayet)

E) “Güneşte, kendisi için (tespit edilmiş) olan bir karar 
yerine doğru akıp gitmektedir. Bu, üstün ve güçlü olan 
Allah’ın takdiridir. “

(Yasin suresi 38. ayet)
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3 10. Sınıf
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi
1.	 Hz.	Peygamber’in	(sav.)	“ibadetin	özü”	olarak	nitelen-

dirdiği	ibadet	aşağıdakilerden	hangisidir?	

A) Abdest B) Namaz  C) Dua
D) Hac  E) Oruç

2.	 Aşağıdakilerden	hangisi	 ibadet	etmenin	insana	sağ-
ladığı	faydalardan	biri	değildir?

A) İnsanın iç huzurunu artırır.
B) Kulun Allah ile bağını güçlendirir.
C) İnsanda sorumluluk bilincini geliştirir.
D) İnsanın toplumdan soyutlanmasını sağlar.
E) Sabretme ve paylaşma bilincini güçlendirir. 

3.	 Aşağıdaki	durumlardan	hangisinde	insanı	dua	etme-
ye	yönelten	sebep	diğerlerinden	farklıdır?

A) Gireceği sınavda başarılı olma arzusu
B) Yakalandığı ağır hastalıktan kurtulma isteği
C) Tehlikeli bir durum karşısında güvende olma ihtiyacı
D) Bir zorluğun üstesinden gelebilmek için yardıma muhtaç  
 olması
E) İstediği üniversiteye yerleşmiş olmaktan dolayı hissettiği  
 şükür duygusu

4. Tövbe	ile	ilgili	aşağıdaki	yargılardan	hangisi	yanlıştır? 

A) Günahı hafife almaktır.
B) Yapılan hatayı onarmaktır.
C) Günah işlediğine pişman olmaktır.
D) Günahtan dolayı Allah’tan af dilemektir.
E) Aynı hataya düşmemeye karar vermektir.

5.	 Aşağıdakilerden	hangisi	insanın	Allah	ile	iletişim	kur-
ma	yollarından	biri	değildir?

A) Dua etmek
B) Namaz kılmak
C) Tövbe etmek 
D) Selamlaşmak
E) Kur’an okumak

6.	 Duanın	insan	üzerindeki	etkileri	ile	ilgili	aşağıdakiler-
den	hangisi	söylenemez?

A) Dua eden kişi, Allah’ın kendisine yardım edeceğini  
düşünür. 

B) Dua etmek insanın güzel davranışlara yönelmesine  
katkı sağlar.

C) Dua ile isteklerinin gerçekleşeceğine inanan insan 
çalışmayı bırakır. 

D) Samimi olarak yapılan dua insanın kötülükten uzak 
laşmasına yardımcı olur.

E) Dua insanın manen rahatlamasına, kendini huzurlu  
hissetmesine katkı sağlar. 

Allah	İnsan	İlişkisi	-	3
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10. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

3

7. I. Dua insanın Allah katındaki değerini artırır.

II. İnsanlar isteklerini Allah’a dua yoluyla iletir.

III. Yalnızca zor bir durumda kalındığında dua edilmelidir.

IV. Yapılan dua kısa sürede gerçekleşmezse dua edilme 
 melidir.

	 Yukarıdaki	 dua	 ile	 ilgili	 numaralanmış	 cümlelerden	
hangileri	yanlıştır?

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

8.	 Aşağıdakilerden	hangisi	insanları	dua	etmeye	yönel-
ten	etkenlerden	biri	değildir?

A) Gelecek endişesi
B) Hastalıktan şifa bulma isteği
C) Kendi kendine yetebilme duygusu
D) Her hangi bir şeyden duyulan korku
E) Sahip olduğu nimetler için şükretme arzusu

9.	 Aşağıdakilerden	hangisi	“Allah’a	niçin	ibadet	edilir?”	
sorusuna	cevap	olamaz?	

A) Emrine itaat için
B) Rızasına kavuşmak için
C) Sevgisini kazanmak için
D) Toplumda beğenilmek için
E) Verdiği nimetlere şükretmek için

10.	 Dua	ile	ilgili	aşağıdaki	yargılardan	hangisi	yanlıştır?

A) Dua yalnızca Allah’a yapılır.
B) Allah dua edenin duasına icabet eder. 
C) İnsan dua yoluyla Allah ile iletişime geçer.
D) Dua belli zamanlarla sınırlandırılmamalıdır.
E) Duanın kabul olması hangi mekânda yapıldığına bağlıdır.

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

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

(Zariyat suresi, 56. ayet)

III. “O (Allah) ki, yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk  
 başta insanı çamurdan yaratmıştır.”

(Secde suresi, 7. ayet)

IV. “Allah insanı, pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan  
 yarattı. Cinleri öz ateşten yarattı.” 

(Rahman Suresi, 14 ve 15. ayetler)

	 Yukarıdaki	 ayetlerden	 hangilerinde	 insanın	 yaratılış	
amacına	dair	doğrudan	bir	mesaj	vardır?

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

12. Dua	ile	ilgili	aşağıda	verilen	bilgilerden	hangisi	yanlıştır?

A) Sessizce ve içtenlikle dua edilmelidir. 
B) Hayır duada bulunmak ilke edinilmelidir.
C) Duanın hemen kabul olacağı bilinmelidir. 
D) Kişi yalnızca kendisi için değil tüm insanlık için duada  
 bulunmalıdır.
E) Dua halinde Allah ile doğrudan iletişim kurulduğunun  
 bilincinde olunmalıdır.

Allah	İnsan	İlişkisi	-	3
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Allah İnsan İlişkisi - 4

1.  Aşağıdakilerden hangisi insanın Allah ile iletişim 
kurma yollarından biri değildir?

A)  Çalışmak
B)  Dua etmek
C)  İbadet etmek
D)  Tövbe etmek 
E)  Kur’an okumak

2.  Aşağıdakilerden hangisi “Allah’a niçin ibadet edilir?” 
sorusuna cevap olamaz? 

A)  Emrine itaat için
B)  Rızasına kavuşmak için
C)  Sevgisini kazanmak için
D)  Toplumda beğenilmek için
E)  Verdiği nimetlere şükretmek için

3.  İslam düşüncesine göre ibadetlerini yerine getirmekle 
insanın;

I. Rabbiyle iletişim kurduğu,

II. Allah’ın emrine itaat ettiği,

III. sevap kazandığı

durumlarından hangilerini gerçekleştirdiği savunulabilir?

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

4.  Aşağıdakilerden hangisi samimi olarak yapılan töv-
bede bulunması gereken şartlardan biri değildir?

A)  Günah olan davranışı terk etmek
B)  Din görevlisinin huzurunda tövbe etmek
C)  Kul hakkı varsa hak sahibiyle helalleşmek
D)  İşlenen günahtan dolayı pişmanlık duymak
E)  Aynı günahı bir daha işlememeye kararlı olmak

5.  •  “Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz.” 
 (Fatiha suresi, 5. ayet)

 •  “Amellerinizi sırf Allah rızası için yapınız. Çünkü Allah 
sadece kendisi için yapılan ibadeti kabul eder.”  

 (Hadis-i Şerif)  

Bu ayet ve hadiste ibadetlerle ilgili vurgulanan ortak 
husus aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Abdestli olarak yerine getirilmesi 
B)  Her durumda yerine getirilmesi
C)  Karşılığının hemen beklenmesi
D)  Allah rızası için yapılması  
E)  Gösterişten uzak olması

6.  “O kadar çok günah işledim ki artık Allah beni affetmez.”

Bu düşünce aşağıdaki ayetlerden hangisiyle açıkça 
çelişir? 

A)  “...Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever, çok te-
mizlenenleri sever.” 

(Bakara suresi, 222. ayet) 

B)  “Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsa-
nız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir 
yere sokarız.” 

(Nisa suresi, 31. ayet)

C)  “Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da içlerinden birine 
ölüm gelip çatınca ‘Ben şimdi tövbe ettim.’ diyenler 
ile kâfir olarak ölenler için tövbe yoktur...” 

(Nisa suresi,18. ayet)

D)  “Yine onlar ki bir kötülük yaptıklarında ya da kendile-
rine zulmettiklerinde Allah’ı hatırlayıp günahlarından 
dolayı hemen tövbe istiğfar ederler. Zaten günahları 
Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki…”

(Al-i İmran suresi, 135. ayet)

E)   “De ki ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! 
Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bü-
tün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan 
çok esirgeyendir.” 

(Zümer suresi, 53. ayet)

4 10. Sınıf
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi
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Allah İnsan İlişkisi - 4

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

4

7.  Aşağıdaki ayetlerin hangisi Allah’ın kudretinin delil-
leriyle ilgili değildir?

A)  “O’nun kanıtlarından biri, sizi topraktan yaratmış ol-
masıdır. Sonra bir de baktınız ki, çoğalarak yeryüzü-
ne dağılmış beşer topluluğusunuz.”

(Rûm suresi, 20. ayet)

B)  “Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüz-
den eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları 
yerleştirmesi de O’nun kanıtlarındandır. …”

(Rûm suresi, 21. ayet)

C)  “Geceleyin uyumanız ve gündüzün onun lütfundan 
istemeniz de O’nun delillerindendir. …”

(Rûm suresi, 23. ayet)

D)  “Korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göster-
mesi, gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü ölü-
münden sonra diriltmesi, O’nun kanıtlarındandır.”

(Rûm suresi, 24. ayet)

E)  “O halde sen hanîf olarak bütün varlığınla dine, Allah 
insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona yönel! 
Allah’ın yaratmasında değişme olmaz. İşte doğru din 
budur; fakat insanların çoğu bilmezler.”

(Rûm suresi, 27. ayet)”

8.  Rum suresiyle ilgili,
 I. Namazın kılınışı hakkında bilgili bilgi verilmiştir.
 II. Adını ikinci ayette geçen Rûm kelimesinden almıştır.
 III. Allah’ın kudretine işaret eden delillere dikkat çekilmiştir.
 IV. Kâinattaki tüm varlıkların Allah’a boyun eğdiği hatırla-

tılmıştır.

bilgilerinden hangileri yanlıştır?

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

9.  Allah’ın “merhametli, daima affeden, günahlardan dile-
diğini affedip suçları bağışlayan” anlamına gelen ismi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kerim
B) Kavi
C) Afuv 
D) Kadîr
E) Kayyûm

10.  “Kim haksız davranışından sonra tövbe eder ve durumu-
nu düzeltirse şüphesiz Allah onun tövbesini kabul eder. 
Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” 
    (Maide suresi, 39. ayet)

Bu ayete göre Allah’ın günahları bağışlaması aşağı-
daki şartlardan hangisine bağlanmıştır?

A)  Çok fazla ibadet edilmesine 
B)  İnsanlara yardımcı olunmasına
C)  İşlenen günahın itiraf edilmesine
D)  Bir daha günah işlenmemesine
E)  Af dileyip davranışların düzeltilmesine

11.  Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim okumanın ki-
şiye katkılarından biri değildir?

A)  Kendini Allah’a yakın hisseder. 
B)  Doğrudan Allah ile iletişim kurmuş olur.
C)  Allah’ın insana hitap ettiğinin farkına varır.
D)  Gayba ait bilgileri elde etmenin yollarını öğrenir.
E)  İslam dinini en temel kaynaktan öğrenmiş olur.  

12.  Ayşe Nine hastalığının verdiği rahatsızlık sebebiyle gece 
boyunca hiç uyuyamamıştı. Vücudunda şiddetli ağrılar 
hissediyordu. Bir ara yatağından doğruldu, ellerini sema-
ya doğru açtı ve şifa vermesi için Allah’a yalvarıp yakar-
dı. Bir süre sonra sabah ezanını işitti. Güçlükle yerinden 
kalkıp sabah namazını kıldı. Namazdan sonra rahmetli 
eşinin hediye ettiği Kur’an-ı Kerim’i açtı ve hava iyice ay-
dınlanıncaya kadar okudu.

Bu parçada insanın Allah ile iletişim kurma yolların-
dan kaç tanesine yer verilmiştir?    

 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
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1. KUR’AN-I KERİM’DE GENÇLER 

 İslam’ın tebliğ edildiği ilk yıllarda da gençler, dinî, ilmî, 

askerî, idari, siyasi, sosyal alanlarda çok önemli görev ve 

sorumluluklar üstlenerek önemli devlet görevlerinde 

bulunmuşlardır. 

Hz. İbrahim 

 Kur’an-ı Kerim’de Allah’ı (c.c.) arama gayreti içerisinde bir genç olarak Hz. İbrahim (a.s.) 

örnek verilir. 

 “Gece basınca bir yıldız gördü, ‘İşte bu benim Rabbim!’ dedi; yıldız batınca, ‘Batanları 

sevmem.’ dedi. Ay’ı doğarken görünce, ‘Rabbim budur.’ dedi. O da batınca ‘Rabbim bana 

doğru yolu göstermezse elbette yoldan sapan topluluklardan olurum’ dedi. Güneşi doğarken 

görünce de ‘Rabbim budur, zira bu daha büyük.’ dedi. O da batınca dedi ki: ‘Ey kavmim! Ben 

sizin (Allah’a) ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Doğrusu ben yüzümü, gökleri ve yeri 

yaratana, doğruya yönelerek çevirdim, ben ortak koşanlardan değilim.” En’âm suresinin 76-79. 

Ayetler. 

 Hz. İbrahim’den (a.s.) bahsedilirken müşrik olan babasını Allah’ın (c.c.) birliği inancına 

çağırmasına, iyiliğe ve yardıma, yakın çevresinden başlamasına dikkat çekilmektedir.  

 Ayrıca onun canını tehlikeye atarak kalplerdeki batıl inancı sarsmak amacıyla putları kırmıştır. 

Ashab-ı Kehf 

 Ashab-ı Kehf, putperest bir kavmin içinde olmasına rağmen Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine 

inanmış, bu inançlarını açıkça dile getirerek içinde bulundukları topluma karşı çıkmışlardır.  

 Bu yüzden Kur’an’da bu gençlerden “Rablerine inanmış gençler” şeklinde söz edilmektedir. 

 Kur’an-ı Kerim’de, genç şahsiyet modeli olarak Hz. Yusuf (a.s.), Hz. Musa (a.s.), Hz. Şuayb’ın 

(a.s.) kızları ve Hz. Meryem’den bahsedilmektedir. 

Hz. Musa 

 Hz. Musa (a.s.) ile Hz. Şuayb’ın (a.s.) kızları arasında geçen olayda da iffet ve hayâ örneklerini 

görmekteyiz. Hz. Musa (a.s.) su başında karşılaştığı genç bir kızın edep ve hayâsına aynı şekilde 

karşılık vermiştir. 

Hz. Meryem 

 İffet ve hayâ örneği bir diğer genç şahsiyet de Hz. Meryem’dir. Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah’ın 

onu üstün kıldığı, en önemli vasfının ise iffet, hayâ, edep ve takva olduğu belirtilmektedir. Yine 

10. SINIF 2. ÜNİTE:  Hz. MUHAMMED VE GENÇLİK 
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Kur’an-ı Kerim’de onun kendisini ibadete verdiği, en zor zamanlarda bile teslimiyetinden hiçbir 

şey kaybetmediği ifade edilmektedir. 

Hz. Yusuf 

 Yusuf suresi, iffet ve sabır örneği olarak gösterilen bir gençten övgüyle bahseden ayetlerle 

örülüdür. Hz. Yusuf (a.s.), kendisine yapılan teklif karşısında iffetini koruyarak Rabbine 

sığınmıştır. 

2. BİR GENÇ OLARAK HZ. MUHAMMED 

 Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğmadan önce babası, altı yaşında iken annesi, sekiz yaşında iken de 

dedesi vefat etmiştir. Daha çok küçük yaşlardayken büyük acılar yaşayan Hz. Peygamber, 

dedesinin vasiyetiyle amcası Ebû Talib’in himayesinde yaşamaya başlamıştır. 

 Hz. Peygamber ticari hayata ilk adımını amcası Ebû Talib ile atmış, dokuz yaşından itibaren 

ticaret kervanları ile Şam istikametindeki şehirlere gidip gelmeye başlamıştır.  

 Ticaret sayesinde Hz. Peygamber, alışveriş usullerini, insanlarla iletişim kurma yollarını 

öğrenmiştir. Sosyal yönü gelişmiş, değişik ülkelerin insanlarını ve kültürlerini tanımıştır. Onun 

ticaretle uğraşması, başkasına yük olmamasını ve kendi alın teriyle kazancını temin etmesini 

sağlamıştır. 

 Hilfu’l-fudûl: Mekke ve çevresinde ticari faaliyetlerle ilgili konularda güvensizlik ortamını 

önlemek amacıyla kurulan Erdemliler Topluluğu anlamına gelir. Hz. Peygamber genç yaşında 

İslam’dan önceki sosyal ve iktisadi hayatı iyileştirmeye yönelik bazı faaliyetlerde kendi iradesiyle 

bulunmuştur.  

 Hz. Peygamber, gençlik yıllarında Kâbe’nin tamirinde bulunmuş, Hacerü’l-esved’in yerine 

konulması sırasında ortaya çıkan anlaşmazlığın giderilmesinde hakem olarak seçilmiştir. 

 Muhammedü’l Emin: Güvenilir ve dürüst bir kişi olduğu için gençlik döneminde 

peygamberimize Muhammedü’l Emin denilmiştir. 

 el-Emin:  Doğru, dürüst, güvenilir. 

3. HZ. MUHAMMED VE GENÇLER 

 Hz. Peygamber gençlere ayrı bir önem vermiştir. Çocukları hafife almamış, onlara yetişkin bir 

insana verdiği gibi selam vermiş ve böylece geleceğin gençlerine ne kadar önemli birer insan 

oldukları duygusunu yaşatmıştır. 

4. BAZI GENÇ SAHABİLER 

Bilge ve Kahraman Bir Genç: Hz. Ali (r.a.) 

 Hz. Ali (r.a.), Hz. Peygamber’in amcası Ebû Talib’in en küçük oğludur.  

 Mekke’de baş gösteren kıtlık üzerine Hz. Peygamber, onu himayesine almıştır. Hz. Ali (r.a.), aynı 

zamanda Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğine ilk iman edenlerdendir. 
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 Peygamber, Yesrib halkının daveti üzerine Yüce Allah’ın izniyle hicret etmeye karar vermiştir. 

Hz. Muhammed (s.a.v.) Hz. Ali’yi (r.a.), kendisini öldürmeye gelecek müşrikleri oyalamak 

amacıyla Mekke’de bırakmıştır.  

 Hicretin beşinci ayında muhacirler ile ensar arasında yakınlık ve dayanışma sağlamak amacıyla 

kurulan muahat (kardeşlik antlaşması) sırasında Hz. Peygamber, Ali’yi (r.a.) kendisine kardeş 

olarak seçmiştir. 

 Muâhât: Hicretten sonra Hz. Peygamber’in, Mekke’den hicret eden muhacirlerle Medineli 

ensardan olan Müslümanlar arasında yapmış olduğu kardeşlik antlaşması. 

 Hz. Ali (r.a.); Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber başta olmak üzere hemen hemen bütün gazve ve 

seriyyelere katılmıştır. 

 Haydar-ı Kerrâr:  Hz. Ali’ye (r.a.) savaştaki cesaret ve kahramanlığından dolayı “Haydar-ı 

Kerrâr” (döne döne saldıran) ismi verilmiştir. 

 Hz. Ali (r.a.), Hz. Peygamber’e kâtiplik ve vahiy kâtipliği yapmış, Hudeybiye Antlaşması’nı da 

yazmıştır.  

 Mekke’nin fethinden sonra Kâbe’deki putları imha etme görevi ona verilmiştir. 

 Hz. Peygamber vefat ettiğinde, cenaze hizmetlerini, O’nun vasiyeti üzerine Hz. Ali (r.a.) 

yapmıştır.  

Genç Bir Davetçi: Erkam b. Ebi’l-Erkam 

 İslam’a ilk giren gençlerden biri olan Erkam b. Ebi’l-Erkam’ın (r.a.) Safa Tepesi’nin yanındaki 

evi, Hz. Peygamber ve diğer Müslümanlar için adeta bir karargah olmuştur.  

 Dârü’l-Erkam: Erkam (r.a.) Hz. Peygamber’e sadakatle bağlanarak evini onun emrine verdi. Hz. 

Peygamber, İslam tarihinde “Dârü’l-Erkam” diye anılacak olan bu evi tebliğ faaliyeti için çok 

elverişli bularak, merkez haline getirmiştir.  

 Henüz 17-18 yaşındaki bir gencin, Kâbe’nin hemen yanı başındaki evini İslam davetine 

açabilmesi, onun ne denli cesur ve fedakâr bir genç olduğunu da göstermektedir. 

 

Genç Bir Öğretmen: Mus’ab b. Umeyr 

 Mekke’nin en zengin ve asil ailesine mensup olan Mus’ab b. Umeyr (r.a.), refah ve bolluk içinde 

yetişmiş, kılık kıyafeti, nezaketi ile herkesin beğenisini kazanmıştır. Son derece zeki ve akıllı aynı 

zamanda güzel ve açık konuşmasıyla da herkesin gıpta ettiği bir gençti. 

 Ailesi onu İslam’dan vazgeçirmek için her çareye başvurmuştu. Ama Mus’ab (r.a.), ailesini de 

servetini de terk edip Habeşistan’a hicret etti. 

 I. Akabe Biatı’nda Medineliler, kendilerine İslamiyet’i öğretecek bir öğretmen isteyince, Hz. 

Peygamber onu bu göreve tayin etti. 

 Medine’de birçok kişi İslam’a onun çabasıyla girdi ve birçoğu İslam’ı ondan öğrendi. 
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Genç Bir Komutan: Üsame b. Zeyd 

 Üsame b. Zeyd (r.a.), Hz. Peygamber’in evlatlığı ve azatlısı olan Zeyd b. Harise’nin (r.a.) oğludur.  

 Hz. Peygamber, vefatından kısa bir süre önce, Üsame’yi (r.a), aralarında Hz. Ebû Bekir ve 

Hz.Ömer’in (r.a) de bulunduğu, Suriye dolaylarına gönderilecek ordunun komutanlığına atamıştı. 

Hz. Muhammed (s.a.v.), burada İslam’ın öngördüğü yönetim anlayışında sınıf ve yaş farkının 

değil, ehliyet ve liyakatin asıl olduğunu fiilî olarak göstermiştir. 

 

 

Genç Bir Yönetici: Muaz b. Cebel 

 Muaz b. Cebel gerek kendi kabilesi arasında gerekse Medine’de İslam dininin yayılmasında etkin 

bir şekilde yer aldı. 

 Hz. Peygamber, genç bir yetenek olan Muaz’ı (r.a.) hicretin 9. Yılında zekât memuru ve kadılık 

göreviyle Yemen’e göndermiştir. 

 Muaz (r.a.), âlim sahabilerdendir. Yaşadığı dönemde Kur’an-ı Kerim’i baştan sona ezbere 

bilenlerdendir. Hz. Peygamber, kendisinden Kur’an-ı Kerim öğrenilebilecek kişilerden biri olarak 

Muaz’ı (r.a.) zikretmiştir.  

Genç Bir Âlim: Hz. Aişe (r.a.) 

 Hz. Peygamberin eşi Hz. Aişe (r.a.), dinî ilimleri bizzat Hz. Peygamber’den öğrenmişti. Hz. 

Peygamber ile aynı evi paylaştığı için, onun ilminden gece gündüz istifade etmiştir.  

 Hz. Peygamber’in ders ve sohbetlerini dinlemiş, kavrayamadığı veya merak ettiği her meseleyi 

de Hz. Peygamber’e sorup öğrenmiştir. 

 Sünneti nakledip onu açıklamakla kalmamış; aynı zamanda onun doğru anlaşılması konusunda 

yoğun bir çaba ortaya koymuştur. Kuvvetli hafızası sayesinde Hz. Peygamber’in hadis ve 

sünnetinin, daha sonraki nesillere ulaştırılmasında üstün çaba göstermiştir. Rivayet ettiği toplam 

2210 hadisle, en çok hadis aktaran yedi âlim sahabiden biri olmuştur. 

 Âlim: Sözlükte bilgin, iyi bilen, hakkıyla bilen anlamına gelen âlim, bir ilim dalında daha çok 

ilerleyip uzmanlaşan kimseye denir. 

Genç Bir Anne: Hz. Fatıma (r.a.) 

 Hz. Fatıma (r.a.) İslam’ın tebliğ sürecini birebir yaşayarak tecrübe etmiş, Mekke Dönemi’nin 

acımasız sosyal ortamını bizzat yaşamıştır. 

 Hz. Peygamber, onun hakkında: “Cennetlik olan kadınların en faziletlisi şu dört kişidir: İmran’ın 

kızı Meryem, Huveylid’in kızı Hatice, Muhammed’in kızı Fatıma, Muzahim’in kızı (Firavun’un 

hanımı) Asiye.” Şeklinde buyurmuştur. 
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 Hz. Fatıma (r.a.), Hz. Peygamber’in neslini devam ettiren tek evladıdır. Hz. Fatıma (r.a.) ile Hz. 

Ali’nin (r.a.) evliliklerinden Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.) dünyaya gelmiştir. 

Sorumluluk Sahibi Bir Genç: Esma binti Ebi Bekir 

 Hz. Esma binti Ebi Bekir (r.a.), Hz. Peygamber’in sadık dostu Hz. Ebû Bekir’in (r.a.) kızı, 

müminlerin annesi Hz. Aişe (r.a.)’nin kız kardeşidir.  

 Esma (r.a.) “iki kuşak sahibi” anlamına gelen “Zatü’n-nitâkeyn” lakabıyla anılmıştır. 

Habeş Kralının Huzurunda Bir Genç: Cafer b. Ebi Talib 

 Cafer b. Ebi Talib (r.a.), Hz. Muhammed’in (s.a.v.) amcası Ebû Talib’in oğlu, Hz. Ali’nin (r.a.) 

de ağabeyidir.  

 Cafer (r.a.), Hz. Peygamber’e ilk iman edenler arasında yer almıştır. Mekkeli müşriklerin 

Müslümanlara yönelik eziyet ve işkenceleri artınca hanımı ile birlikte Habeşistan’a hicret eden 

ikinci kafileye kafileye başkanlık yapmıştır. 

 Habeştan kralı karşısındaki konuşması ve cesareti ile oradaki müslümanların orada kalmalarına 

vesile olmuştur. 

 Cafer (r.a.) genç yaşta, uluslararası sahada göstermiş olduğu diplomatik başarısı, azmi, kararlığı 

ve cesaretiyle sahabe toplumunun genç yıldızlarından biri olmuştur. 
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5

Hz. Muhammed ve Gençlik - 1

1.  • Putperest bir kavmin içinde olmalarına rağmen Allah’ın 
varlığına ve birliğine iman etmişlerdir.

 • İnançlarını açıkça dile getirip içinde bulundukları top-
luma karşı çıkmışlardır.

 • İnançlarından ötürü öldürülmekten korunmak için bir 
mağaraya sığınmışlardır.

Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Ashab-I Suffe 
B) Ashab-I Kehf    
C) Darun Nedve 
D) Darul Erkam    
E) Hilful Fudul

2.  Hz. Peygamber ticari hayata ilk adımını amcası Ebu Talip 
ile atmış, dokuz yaşından itibaren ticaret kervanları ile 
Şam istikametindeki şehirlere gidip gelmeye başlamıştır.

Bu durumun Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisine yol açtığı söylenemez? 

A) İnsanlarla iletişim kurmasına
B) Alış veriş usullerini öğrenmesine
C) Alın teriyle kazancını temin etmesine
D) Peygamber olarak görevlendirilmesine
E) Farklı ülkeleri ve kültürleri tanımasına

3.  Hz. Muhammed;

 • Attab b. Esid’i 21 yaşında Mekke Valisi tayin etmiştir. 
 • Muaz b. Cebel’i 21 yaşında Yemen’e yönetici tayin 

etmiştir.
 • 25 yaşında olan Musab b. Umeyr’i Medine’ye öğret-

men olarak göndermiştir.
 • 18 yaşındaki Usame b. Zeyd’i Rumlara karşı hazırla-

nan ordunun başına getirmiştir.

Bu bilgilerden hareketle, Hz. Muhammed ile ilgili söy-
lenebilecek en genel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğitime önem vermiştir.
B) Gençlere önemli görevler vermiştir.
C) Zor durumda olanlara yardım etmiştir.
D) Gençlere karşı merhametli davranmıştır.
E) İslam’ı ilk önce yakınlarına tebliğ etmiştir.

4.  • Hicretin beşinci ayında muhacirler ile ensar arasın-
da muahat (Kardeşlik Antlaşması) yaptığında Hz. 
Peygamber kendisini kardeş olarak seçmiştir.

 • Bedir, Uhut, Hendek ve Hayber başta olmak üzere 
hemen hemen bütün gazve ve seriyyelere katılmıştır.

 • Savaştaki cesaret ve kahramanlığından dolayı kendi-
sine “Haydar-ı Kerrar” ismi verilmiştir.

Verilen bilgiler hangi sahabeye aittir?

A) Musab b. Umeyr 
B) Usame b. Zeyd
C) Muaz b. Cebel
E) Hz. Osman
D) Hz. Ali

5.  İslam’a ilk giren gençlerden biri olan Erkam b. Ebi’l 
Erkam’ın Safa tepesinin yanındaki evi, Hz. Peygamber 
ve diğer Müslümanlar için adeta bir eğitim yeri olmuştur. 
Erkam, Hz Peygambere sadakatle bağlanarak evini O’nun 
emrine vermiştir. Hz. Peygamber İslam tarihinde “Daru’l 
Erkam” diye anılacak bu evi tebliğ faaliyeti için çok elve-
rişli bularak, merkez haline getirmiştir. Hz. Peygamber, 
peygamberliğinin ilk dönemlerinde insanları İslam’a bu 
evde davet emiş, onlara ibadetleri burada öğretmiştir. 
Müslümanlar, müşriklerin şerrinden korunmak için de bu 
evde gizlenmişlerdir.

Bu parçadan hareketle Daru’l Erkam ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Erkam b. Ebi’l Erkam’ın Müslümanların kullanımına 
açtığı evidir.

B) Hz. Muhammed bu evi İslam’ı tebliğ ettiği bir mekân 
haline getirmiştir.

C) Müslümanların, müşriklerin kötülüklerinden kaçıp giz-
lenebildikleri bir yerdir.

D) Hz. Peygamberin ibadetlerin yapılışını Müslümanlara 
öğrettiği bir okul olmuştur.

E) Odalarının geniş olmasından dolayı Mekkeliler için 
ideal bir merkez konumuna gelmiştir.

10. Sınıf
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi
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10. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

5

Hz. Muhammed ve Gençlik - 1

6.  Mekke’nin en zengin ve en asil ailesine mensup olup, re-
fah ve bolluk içerisinde yetişmiş; kılık kıyafeti, nezaketi ile 
herkesin beğenisini kazanmıştır. Son derece zeki ve akıllı 
oluşu aynı zamanda güzel ve açık konuşmasıyla da her-
kesin gıpta ettiği bir gençti. Ailesi onu İslam’dan vazgeçir-
mek için her yola başvurmuş ama O ailesini de servetini 
de terk edip Müslümanlarla Habeşistan’a hicret etmiştir. 
I. Akabe Biatı’nda Medineliler kendilerine İslamiyet’i öğ-
retecek bir öğretmen isteyince Hz. Peygamber onu bu 
göreve tayin etmiştir. Medine’de birçok kişi İslam’a onun 
çabasıyla girmiş ve birçoğu İslam’ı O’ndan öğrenmiştir.

Hakkında bilgi verilen sahabe aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Hz. Ali 
B) Muaz B. Cebel 
C) Musab b. Umeyr 
D) Usame b. Zeyd 
E) Hz. Osman

7.  “Herhangi bir konuda doğruyu bulmak için sahasında 
güvenilir bir uzmanın görüşüne başvurulması” olarak ta-
nımlanan kavram hangisidir?

A) İstişare  B) İstihare  C) Mukabele
D) Mülakat E) İlmihal

8.  Hz. İbrahim’le ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hz. Süleyman’la aynı zaman diliminde yaşamıştır.
B) Babasını ve kavmini tevhit inancına davet etmiştir.
C) Nemrut’un itirazlarına susturucu cevaplar vermiştir.
D) O, Kur’an’da samimi bir Müslüman ve Hanif olarak 

anılmıştır.
E) Putları kırarak onların kendilerini savunamadıklarını 

göstermiştir.

9.  Hz. Muhammed hak ve adalet konusunda çok hassastı. 
O, kimseye haksızlık etmediği gibi başkalarının da hak-
sızlık etmesini istemezdi. Haksızlıkları önlemeye çalışır, 
haksızlığa uğrayanlara haklarını almaları için yardımcı 
olurdu. Bu yüzden yirmi yaşlarındayken Mekke’de kuru-
lan “Hılfu’I-Fudul” yani “Erdemliler Topluluğu”na katılmış-
tır. Bu topluluğun kuruluş amacı - - - - 

Bu cümle anlam akışına uygun olarak aşağıdakiler-
den hangisiyle tamamlanmalıdır?

A) fakirlere yardım etmektir.
B) yabancıların güvenliğini temin etmektir.
C) zulme uğrayanın mağduriyetini gidermektir. 
D) iflas eden tüccarlara sermaye bulmaktır.
E) haksızlık yapanları yetkililere şikâyet etmektir.

10.  Hz. Peygamberden aldığı bilgi sayesinde İslam esas-
larının en seçkin öğreticilerinden biri olmuştur. Sünneti 
nakledip onu açıklamakla kalmamış, aynı zamanda onun 
doğru anlaşılması konusunda yoğun bir çaba ortaya koy-
muştur. Kuvvetli hafızası sayesinde Hz. Peygamberin 
hadis ve sünnetinin, daha sonraki nesillere ulaştırılma-
sında üstün çaba göstermiştir. Rivayet ettiği yaklaşık 
2210 hadisle, en çok hadis aktaran yedi âlim sahabeden 
biri olmuştur.

Hakkında bilgi verilen sahabe aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Cafer b. Ebi Talip 
B) Hz. Fatıma 
C) Muaz b. Cebel 
D) Hz. Aişe 
E) Esma binti Ebi Bekir
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Hz. Muhammed ve Gençlik - 2

1.  Hz. Ali’yle ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlış-
lık yapılmıştır?

A)  Hz. Peygamber, onu himayesine almış ve büyütmüştür. 
B)  Hz. Muhammed’in sancaktarlığını yapmış bir sahabidir. 
C)  Hz. Peygamber’in amcası Ebû Talib’in en küçük oğludur. 
D)  Hendek Savaşı’nda şehit olan sahabilerden biridir.
E)  Hz. Muhammed’in peygamberliğine ilk iman edenler-

dendir.

2.  I. Hz. Peygamber, kendisine kardeş olarak Hz. Ali’yi 
seçmiştir.

 II.  Mekkeli Muhacirlerle Medineli Ensar arasında yapıl-
mıştır.

 III. Mekkeli müşriklerin kalplerinin İslam’a ısındırılması 
hedeflenmiştir.

Medine’de yapılan muahat (kardeşlik) antlaşmasıyla 
ilgili öncüllerin hangileri doğrudur?

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

3.  Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hz. Ali’yle ilgili değildir?

A) Zeki, âlim, bilge ve kahraman bir sahabidir.
B) Kâbe’deki putları yok etme görevi verilmiştir.
C) Hz. Peygamber’in kızı Hz. Fatma ile evlenmiştir.
D) Hz. Peygamber’e kâtiplik ve vahiy kâtipliği yapmıştır.
E) Hicretten önce Medine’ye öğretmen olarak gönderil-

miştir.

4.  Erkam b. Ebi’l-Erkam, evini Hz. Peygamberin emrine ver-
miştir. O, İslam tarihinde “Daru’l-Erkâm” diye anılan bu 
evi çeşitli amaçlarla kullanmıştır.

Bu evle ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır?

A) Müşriklerin şerrinden korunmak isteyenler sığınmıştır.
B) Hac ibadetini yapmaya gelen yabancılar ağırlanmıştır.
C) Hz. Peygamber kendisine gelen vahiyleri öğretmiştir.
D) Peygamberliğin ilk yıllarında tebliğ için kullanılmıştır.
E) Safa Tepesi’nin yanında ve Kâbe’nin yakınındadır.

5.  Aşağıdaki Erkam b. Ebi’l-Erkam’la ilgili bilgilerin han-
gisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Mekke’den hiç ayrılmamıştır.
B) Zekât toplamakla görevlendirilmiştir.
C) Ziraat ve ticaretle evini geçindirmiştir.
D) Mağdurların hakkını arayan Hılfu’l Fudul’a katılmıştır. 
E) İslam’ı tebliğ etmiş, Müslümanlara dinlerini öğretmiştir.

6.  Ailesi Mekke’nin ileri gelen zengin ailelerindendi. 18 ya-
şında iken Müslüman oldu ancak ailesi, onun tercihine 
karşı çıktı ve putperest inancına dönmesi için baskı yaptı. 
O, Habeşistan’a hicret etti. Daha sonra Mekke’ye döndü 
ve Hz. Peygamber’in yanında yer aldı.

Bu parçada söz edilen sahabe aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Muaz b. Cebel 
B) Üsame b. Zeyd 
C) Abdullah b. Ömer 
D) Mus’ab b. Umeyr
E) Erkam b. Ebi’I-Erkam

6 10. Sınıf
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi
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10. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

6

7.  Mus’ab b. Umeyr, Hz. Erkam’ın evinde yeni inen ayet-
leri hemen ezberler, onlarla ilgili açıklamaları Hz. 
Peygamber’den dinlerdi. Hz. Peygamber’in tebliğ me-
todunu gözlemleyip kavramaya gayret ederdi. Hz. 
Peygamber, onun bilgisini ve başkalarına anlatabilme be-
cerisini fark etti. Zaman zaman ona öğreticilik görevi ver-
di. Bunların en önemlisi Medine’deki Müslümanlara İslam 
dinini öğretmek için öğretmen olarak görevlendirmesidir. 
Bu sebeple Mus’ab b. Umeyr, Medine’ye ilk hicret eden 
sahabi ve İslam tarihinde görevlendirilen ilk öğretmendir.

Buna göre Mus’ab b. Umeyr hakkında aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) Çok iyi bir öğrenciydi.
B) İslam dinini tebliğ etti.
C) Mekke’den hiç ayrılmadı.
D) Kur’an’ı Kerim’i çok iyi bilirdi.
E) Müslümanlara dinlerini öğretti.

8.   • Hz. Peygamber’in evlatlığı Zeyd b. Harise’nin oğludur.
• Hz. Peygamber, ordu komutanı olarak görevlendirmiştir.
• Hz. Hasan ve onun için “Allah’ım, ben bunları seviyorum, 

sen de sev!” diye dua etmiştir.

Hakkında bilgi verilen bu sahabe aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Muaz b. Cebel 
B) Üsame b. Zeyd 
C) Mus’ab b. Umeyr 
D) Abdullah b. Ömer
E) Erkam b. Ebi’I-Erkam

9.  Aşağıdakilerden hangisi Muaz b. Cebel’e verilen gö-
revlerden biri değildir?

A) Kadılık
B) Öğretmenlik
C) Şehir yöneticiliği 
D) Ordu komutanlığı
E) Zekât toplama memurluğu

10.  Hz. Peygamber, Yemen’e kadı olarak görevlendirdiği Hz. 
Muaz’a sorar: “Sana bir dava getirildiğinde neye göre hü-
küm vereceksin?” O, ‘AIIah’ın kitabına göre hüküm veri-
rim.’ der. Hz. Peygamber, bunun üzerine “Onda bir hü-
küm bulamazsan neye göre verirsin?” diye sorar. Muaz, 
‘Resulullah’ın sünnetine göre hüküm veririm.’ diye cevap-
lar. Hz. Peygamber, “Eğer Resulullah’ın sünnetinde de 
hüküm bulamazsan ne yaparsın?” diye sorunca Muaz 
b. Cebel, ‘Kendi görüşüme göre hüküm veririm.’ der. Hz. 
Peygamber onun cevabından son derece memnun olur.

Bu parçadan Hz. Muaz’la ilgili aşağıdaki yargılardan 
hangisi çıkarılamaz?

A) Bir davayı çözme yöntemini bilmektedir.
B) Yemen’e gönderilen görevlilerden biridir.
C) İslam’ın temel kaynaklarını iyi bilmektedir.
D) Hâkimde olması gereken niteliklere sahiptir.
E) Kur’an’ı Kerim’in tamamını ezbere bilmektedir.

11.  İlim, takva, samimiyet, fedakârlık, kahramanlık vb. ni-
teliklere sahiptir. Hz. Peygamber’in vefatından sonra 
Medine’de kalıp ilimle uğraşmıştır. Âlim ve bilge olma-
sından dolayı hem Hz. Ebû Bekir hem Hz. Ömer onun 
fikrini almıştır.

Bu parçada söz edilen sahabe aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Ali b. Ebi Talip
B) Muaz b. Cebel
C) Üsame b. Zeyd
D) Mus’ab b. Umeyr
E) Erkam b. Ebi’I-Erkam

12.  Aşağıdakilerden hangisi Uhud Savaşı’nda şehit edilen 
sahabedir?

A) Erkam b. Ebi’I-Erkam
B) Mus’ab b. Umeyr
C) Üsame b. Zeyd
D) Muaz b. Cebel
E) Ali b. Ebi Talip
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Hz. Muhammed ve Gençlik - 3

1.  Hz. Aişe ile ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yan-
lışlık yapılmıştır?

A) Usta bir hatiptir
B) Hz. Ömer’in kızıdır.
C) İyi bir eğitim almıştır.
D) Mekke’de doğmuştur.
E) Pek çok şiir ezberlemiştir. 

2.  Kur’an’ı ve hadisleri hem nakletti hem de açıklayıp yo-
rumladı. Hadisleri, Kur’an-ı Kerim’e uymayan bir şey içe-
rip içermediği açısından inceledi. Bazı sahabilerin hadis 
rivayet ederken yaptıkları hataları düzeltti. Hadislerin 
doğru anlaşılması konusunda ilmî yöntemler ortaya koy-
du. Yeni ortaya çıkan problemler hakkında Kur’an ve ha-
dislerden hareketle hüküm verdi. 

Bu parçadan Hz. Aişe’yle ilgili aşağıdaki sonuçların 
hangisi çıkarılamaz?

A)  Kur’an’ı en iyi anlayan sahabilerden biridir.
B)  Konulara eleştirel bakabilen zeki bir kadındır.
C)  Yanlış olduğunu düşündüğü görüşleri düzeltmiştir.
D)  Çok sayıda hadis rivayet etmekle meşhur olmuştur.
E)  Karşılaşılan problemler hakkında görüşlerini açıklamıştır.

3.  O’nun evi; ilim, irfan, irşat ve danışma merkezi gibiydi. 
Bu mütevazı ev, kadın erkek, büyük küçük birçok kim-
senin kendisini dinlediği, sorularına cevap aldığı bir ilim 
ocağı oldu. Onun sayesinde Medine, İslam ilimlerinin te-
mellerinin atıldığı bir şehir olmuştur. Her yıl hac için gittiği 
Mekke’de kendisine sorulan sorulara cevap verdiği gibi 
mektuplarla gelen soruları da cevapsız bırakmamıştır.

Bu parçada Hz. Aişe ile ilgili aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) Medine’de yaşamıştır.
B) Her yıl hacca gitmiştir.
C) Hz. Ebubekir’in kızıdır.
D) Okuma yazma bilmektedir.
E) Halkın sorunlarını çözmüştür.

4.  Hz. Aişe ile ilgili,
I.   Tıp konusunda oldukça bilgiliydi.
II.  Kur’an’ı ve sünneti kaynağından öğrendi.
III. İlmi faaliyetleri sayesinde Medine ekolü oluştu.

bilgilerden hangileri doğrudur?

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

5.  Aşağıdaki bilgilerin hangisi Hz. Fatıma’yla ilgili değildir?

A) Çocuk yaşta Habeşistan’a hicret etti.
B) Yirmi yaşında iken Hz. Ali ile evlendi.
C) Sade ve gösterişsiz bir hayat yaşadı.
D) Çocuklarının terbiyesi ile yakından ilgilendi.
E) Hz. Peygamber’in en küçük kızı olup Mekke’de doğdu.

6.  Hz. Peygamber, Kâbe’de namaz kılarken bir müşrik 
onun üzerine pislik attı ancak o, namazını kılmaya de-
vam etti. Orada bulunan hiç kimse sesini çıkaramadı. 
Çocuklarından biri olayı duyup hemen geldi ve babasının 
üzerini temizledi. Yapılan zulmün hesabını sormak için 
müşriklerin yanına gidip onları kınadı. Onlar neye uğra-
dıklarını şaşırdılar ve hiçbiri tek kelime söyleyemedi.

Bu parçada söz edilen sahabi aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Hz. Esma  B) Hz. Fatma C) Hz. Zeynep
D) Ümmü Gülsüm E) Rukiye

10. Sınıf
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi
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Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

M
E

B
   

20
18

 -
 2

01
9 

   
● 

   
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

10. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

7

Hz. Muhammed ve Gençlik - 3

7.  Aşağıdaki Esma binti Ebi Bekir hakkındaki bilgilerin 
hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Sorumluluk sahibi bir genç olarak tanınmıştır.
B) Hz. Ebu Bekir’in kızı ve Hz. Aişe’nin ablasıdır.
C) Hz. Peygamberle birlikte Medine’ye hicret etmiştir.
D) Hz. Peygamberden hadis rivayet eden sahabilerdendir.
E) Üç gün boyunca Sevr Mağarası’na yiyecek götürmüştür.

8.  Aşağıdaki bilgilerden hangisi Cafer b. Ebi Talip’le ilgili 
değildir?

A)  Hz. Peygamber ordu komutanı olarak görevlendirmiştir. 
B)  Mekkelilerin temsilcisi olarak Habeşistan’a gönderilmiştir.
C)  Hz. Peygamberin isteği üzerine Habeşistan’dan dön-

müştür.
D)  Habeşistan’a hicret ettiğinde yirmi beş yaşlarında bir 

gençtir.
E)  Habeş kralının huzurunda Müslümanların sözcülüğünü 

yapmıştır.

9.  Yüce Allah, bizim içimizden asil, doğru, güvenilir, iffetli 
olarak bildiğimiz birini peygamber olarak gönderdi. O bizi, 
bir olan Allah’a inanmaya ve yalnızca ona ibadet etmeye 
çağırdı. Atalarımızdan miras kalan putlara tapmaktan 
bizleri kurtardı. Doğru söylemeyi, emanete riayet etmeyi, 
akrabalarla iyi geçinmeyi, komşuları gözetmeyi emretti. 
Bütün kötülük ve günahları, kan dökmeyi, yalancı şahitlik 
yapmayı, yetim mali yemeyi ve namuslu kadınlara iftira 
etmeyi ise yasakladı.

Hz. Cafer bu konuşmada aşağıdakilerden hangisine 
değinmemiştir?

A) Mekke’de kendilerine eziyet edildiğine 
B) Hz. Peygamberin mükemmel ahlakına
C) Hz. Peygamberin içlerinden biri olduğuna 
D) İnsanlarla iyi ilişkiler kurulmasının istendiğine
E) Başkalarına zarar verilmesinin yasaklandığına

10.   • Hz. Ali’nin ağabeyidir.
• Habeşistan’a hicret etmiştir.
• Mute Savaşı’nda şehit olmuştur.

Bu bilgiler aşağıdaki sahabilerden hangisine aittir?

A) Muaz b. Cebel 
B) Üsame b. Zeyd 
C) Mus’ab b. Umeyr 
D) Cafer b. Ebi Talip
E) Erkam b. Ebi’I-Erkam

11 ve 12. soruları Âl-i İmrân suresinin 159. ayetine 
göre cevaplayınız.

“Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak 
davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin 
etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar 
için Allah’tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla istişa-
re et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah’a te-
vekkül et, (ona dayanıp güven). Şüphesiz Allah, tevekkül 
edenleri sever.”

11.  Bu ayetle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  İstişare kavramının tanımı yapılmaktadır.
B)  İnsanların kalplerine girmenin yolu gösterilmektedir.
C)  Hz. Peygamberin çevresindekilere davranış tarzı 

övülmektedir.
D)  İnsan ilişkilerinde yumuşak huyluluğun önemi vurgu-

lanmaktadır.
E)  Hata edenlere karşı nasıl davranılması gerektiği açık-

lanmaktadır.

12.  Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin mesajına uygun 
değildir?

A) Hata eden kişiyi bağışlamak
B) Uzmanların görüşlerini almak
C) Yanlış yapana anlayış göstermek 
D) Gerekeni yapıp sonucu Allah’a bırakmak 
E) Yerine getirilmesi zor olan kararı değiştirmek
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1. DİN VE AİLE 

 Aile: Akrabalık ilişkileriyle birbirine bağlanan fertlerin bir araya getirdiği toplumun en küçük 

yapı taşıdır. 

 Aile, dünyaya gözlerini henüz açmış bir bireyin beslenmesi, sığınması ve korunması için bir liman 

ve dış dünyaya karşı en temel kalkandır. 

İslam’da Aile İçi Sorumluluk ve Görevler 

 “Bu sebeple Hz. Peygamber eş seçiminde insanların zenginlik, asalet, güzellik ve dindarlık gibi 

kriterleri göz önünde bulundurduklarını ifade ettikten sonra dindarlığın seçilmesini tavsiye 

etmiştir.” Hadis 

 Boşanma, evliliğin devamına imkân kalmadığı takdirde başvurulabilecek son seçenektir. Çünkü 

aile, İslam için çok değerli bir kurumdur. Ailenin korunması ve devamı temel amaçtır. Bu konuyla 

ilgili Hz. Peygamber, “Yüce Allah’ın en sevmediği helal, boşanmadır.” buyurarak boşamanın 

istenmeyen bir durum olduğunu belirtmiştir. 

 Eşlerin birbirlerine karşı iyi davranması çocuklar için de önemlidir. Çünkü çocuklar büyüklerini 

örnek alırlar. Bu nedenle Kur’an-ı Kerim’de çocuklara öğretilecek herhangi bir şeyin önce anne 

ve baba tarafından uygulanması istenmiştir. Çocuklara örnek olunması ise şöyle öğütlenmiştir: 

“Ailene namaz kılmalarını emret, kendin de onda devamlı ol...” Tâhâ suresi, 132. ayet. 

2. DİN, KÜLTÜR VE SANAT 

 Sanat: Arapçada kelime olarak “yapmak, etmek”, “işinde mahir olmak” anlamlarına gelir. Terim 

olarak ise “maddî veya zihnî bir iş ve çabada izlenen düzenli ve özel yol, yöntem” diye tarif 

edilmiştir.  

 Medeniyet: Bir milletin örf, âdet, dil, din vb. unsurlarının etkisiyle oluşmuş sanat, giyim kuşam, 

edebiyat, mimari, müzik vb. alanları içeren, toplumların yaşamına dair geniş bir yapıdır. 

Medeniyet, insanlığın maddi yönünü, kültür ise manevi yönünü temsil eder.  

Mimari 

 Mimari: İnsanların barınma, dinlenme, çalışma gibi gündelik ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli 

yapıları inşa etmesiyle başlamıştır. 

 İslam mimarisinin başlangıcı, Hz. Peygamber dönemine dayanır. Hz. Peygamber Medine’ye 

hicret edince ilk eylem olarak Mescid-i Nebevi’yi inşa etmiştir. 

 Medrese: İslam tarihindeki Üniversiteler 

 Daruşşifa: Hastane 

 Dergah / Tekke: Dini ilimlerin ve tasavvuf eğitiminin verildiği yer. 

10. SINIF 3. ÜNİTE: DİN VE HAYAT 
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 Han: Eskiden yolcuların konaklamaları için yapılan, yolların konaklama yerlerine inşa edilmiş 

yapı. 

 Kervansaray: Kervanların ticaret yolları üzerinde kurulan konak yeridir. 

 Şadırvan: Abdest almak için yapılan yapı. 

 

Edebiyat 

 Edebiyat: Bir milletin duygu, düşünce ve değerlerinin dil aracılığıyla aktarılmasını sağlayan 

sanattır.  

 Karahanlılar dönemiyle (XI. yüzyıl) İslamiyet’in etkisi altına giren edebiyatımızda “Kutadgu 

Bilig” ve “Divan-ı Lügati’t-Türk” ilk akla gelen iki eserdir. 

 Karahanlılar dönemine ait diğer dinî edebî eserler ise Edib Ahmed’in Atabetü’l-Hakayık, Ahmed 

Yesevi’nin Divan-ı Hikmet ve Rabguzi’nin Kısasu’l-Enbiya isimli eserleridir. 

 Hacı Bektaş-ı Veli: Makalat, Velayetname 

 

 Mevlana Celâleddîn-i Rûmî “Mesnevi”sinde; Yunus Emre şiir ve ilahilerinde Allah (c.c.) aşkını 

anlatmışlardır. Bu isimler tarafsızlık, uzlaştırıcılık, ve evrensel duyguları dile getirmeleri 

sebebiyle Türk edebiyatının bütün tarzlarını etkilemişlerdir. 

 Divan şairi Fuzulî’nin, Hz. Peygamber’i metheden “Su Kasidesi” edebiyatımızda çok meşhurdur. 

Yakın dönemde de İstiklal şairi olarak tanınmış olan Mehmet Akif Ersoy “Safahat” adlı eseriyle 

iz bırakmıştır. 

Musiki 

 İslam toplumu, Hz. Peygamber döneminden itibaren musiki ile ilgilenmiştir. Hz. Peygamber 

Kur’an’ın güzel sesle okunmasını teşvik etmiş ve ezanın güzel sesli kimseler tarafından 

okunmasını istemiştir. Ayrıca insanların düğün gibi zamanlarda da musiki eşliğinde ölçülü 

biçimde eğlenmelerine izin vermiştir. 

 İslam dini, musikiyi yasaklayan bir tutuma sahip değildir. İslam’ın musikiye bakışı ve diğer 

sanatlardan beklentisi dinin öğretileriyle ters düşmemesidir. 
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 İslam medeniyetinde musiki alanında ilk ciddi çalışmalar Kindî, Fârâbî ve İbn Sînâ gibi filozoflar 

tarafından yapılmıştır. Itrî ve Dede Efendi gibi bestekârlarımızın eserleri de musiki alanında 

önemli bir yere sahiptir. 

Hat 

 Hat sanatı Arap harflerinden doğarak İslam medeniyetinde müstakil ve olağanüstü bir konum 

kazanan güzel yazı ( hüsnü hat) sanatıdır. 

 Hz. Peygamber’e gelen Kur’an ayetlerini onun talimatına göre yazan vahiy kâtiplerinden 

günümüze kadar İslam dünyasında binlerce hattat yetişmiştir.  

Tezhib 

 Arapça “zeheb (altın)” kelimesinden gelen tezhib, altınla süslemek anlamına gelir. Bir çeşit 

süsleme sanatıdır.  

 Ana malzeme olarak altın veya yaldız kullanıldığından bu isimle anılmaktadır. Tezhib alanının 

sanatçılarına “müzehhib” denir. Tezhip sanatı, hat sanatı ile birlikte kullanılarak estetik bir 

birliktelik sağlanmıştır. 

Ebru 

 Ebru: Türk süsleme sanatlarından biri olan ebrunun, 

mevcut verilere göre tarihi XV-XVI. yüzyıllara 

dayanmaktadır. Ebru, geleneksel süsleme 

sanatlarımızdandır. Ebru, elde hazırlanmış boyaların 

öd ve su ilavesiyle ayarlarının yapıldıktan sonra 

yoğunlaştırılmış su üzerine serpilip kâğıda transfer 

edilmesiyle oluşan bir sanattır. 

Minyatür 

 Minyatür, bir tür resim sanatıdır. Minyatür sözlük 

anlamı ile “yazma kitaplara yapılan küçük, renkli ve ince işlenmiş resim, nakış; bir şeyin küçük 

benzeri veya kopyası” gibi anlamlara gelir.  

 Minyatür sanatının sanatçılarına “nakkaş”, atölyelerine de “nakkaşhane” denilmektedir. İslam 

dünyasında resim denilince minyatür akla gelir. 

3. DİN VE ÇEVRE 

 Çevre: Belli bir yaşam ortamında canlıların yaşamı üzerinde etkili olan fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik faktörlerin bütünüdür. Diğer bir deyişle çevre; etkilediğimiz, etkilendiğimiz, 

biçimlediğimiz, iç dünyamızla yoğurduğumuz ve kendimizi gerçekleştirdiğimiz yerdir. 

 “Elbiseni temiz tut ve kötü şeyleri terk et.” Müddessir suresi, 4-5. ayetler. 

 “Temizlik imandandır.” Hadis 
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 “İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu ki Allah 

yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın, belki de (tuttukları kötü yoldan) dönerler.” (Rûm suresi, 

41. ayet.) 

4. DİN VE SOSYAL DEĞİŞİM 

 Sosyal değişimin çağrıştırdığı kavramların başında “ilerleme”, “gelişme”, “bütünleşme” ve 

“çözülme” gelmektedir. “Değişme” değer yargısı taşımayan tarafsız bir kavram olmasına karşılık, 

diğer kavramlar değer yüklüdür. Gelişme kavramı daha çok değişmedeki olumlu farklılaşmayı 

ortaya koyar. 

 Sosyal değişme: tabii çevrenin özelliklerinin farklılaşması, biyolojik yapıya tesir eden unsurların 

çoğalması, teknik yeniliklerin artması ve kültür yapısının özelliği dolayısıyla meydana gelen 

değişikliklerle izah edilmektedir. 

 Sosyal değişim, maddi ve manevi dengeler ile fert ve cemiyet menfaatleri denk bir şekilde bir 

arada tutulduğu takdirde ideal bir şekilde gerçekleşebilir. 

 Zarurat-ı Diniye: Sosyal değişimler neticesinde toplumun aldığı yeni şekil, İslam’ın temel 

prensiplerine uygunluk arz ediyorsa tasvip edilir. Yaşanan değişimler Kur’an ve sünnetle ortaya 

konulan ve zarurat-ı diniye olarak ifade edilen dinin değişmeyen sabit ilkelerine aykırı 

olmamalıdır. 

 Hz. Peygamber, karşılaşılan yeni durumlarda Kur’an ve sünnetten hareketle aklın kullanılmasını 

önermiştir. 

 İçtihat: her zaman ve her yerde dinin hayat ile bağlantısını kuran ve pratiğe yansımasını sağlayan 

faaliyettir. 

 Örneğin açlıktan ölmek üzere olan kişinin, başka imkânı yoksa aslen haram olan domuz etini 

ölmeyecek kadar yemesinde sakınca yoktur. 

5. DİN VE EKONOMİ 

 “Çalışana emeğinin karşılığını alın teri kurumadan veriniz.” Hadis 

 Ekonomi: iktisatla eş anlamlı kullanılmaktadır. ve sınırsız insan gereksinmelerinin 

karşılanmasında kıt kaynakların alternatif kullanımları karşısında karar verme ve seçim yapma 

yollarını inceleyen bir bilim dalıdır. 

 “Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.” Necm suresi, 39. ayet. 

6. DİN VE SOSYAL ADALET 

 İnsan sosyal bir varlıktır, yalnız başına yaşayamaz. Toplumun kopmaz bir parçası olarak bir takım 

iyi vasıflarla, güzel huy ve ahlakla donatılması gerekir. Şahsi menfaatlerini, kişisel çıkarlarını ön 

plana alanlar, bir bakıma topluma ters düşerler. 

 Haklar ve özgürlükler, insanların bir arada yaşayabilmeleri bakımından herkesin karşılıklı olarak 

gözetmesi gereken bir alandır. Hukuk, bu alanın kurallarını ifade eder. 
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 Özgürlük; insanın serbest olması, tercihte bulunup karar verebilmesi ve isteklerini 

gerçekleştirebilme imkânına sahip olması anlamına gelir. 

Yaşama ve Sağlık Hakkı 

 İslam dininde yaşama hakkı dokunulmaz kabul edilmiştir. 

 “… Allah’ın muhterem kıldığı cana kıymayın…” İsrâ suresi, 33. ayet. 

 “… Kim bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir kimseyi öldürürse 

bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir kimsenin yaşamasını sağlarsa bütün insanları 

yaşatmış gibi olur...” Mâide suresi, 32. ayet. 

 “İki nimet vardır ki insanlardan çoğu bunların kıymetini bilmezler: Sağlık ve boş vakit.” Hadis 

Eğitim Hakkı 

 Eğitim: İnsanın bir plan ve hedefe göre yetiştirilmesi, ruh ve beden sağlığını koruyarak 

geliştirilmesi için yapılan bütün çalışmalardır.  

 Eğitim hakkı: İnsanın olgun bir seviyeye gelebilmesi için kendini ve çevresini tanıma hakkı 

olarak tanımlayabiliriz. 

  “... Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?...” Zümer suresi, 9. ayet. 

 Dârü’l-Erkam: Hz. Peygamber Mekke Dönemi’nin ilk yıllarında Dârü’l-Erkam’ı bir eğitim 

merkezi olarak kullanmıştır.  

 Suffe: Medine’ye hicretten sonra Mescid-i Nebî’nin yanına Suffe denilen okulu kurmuştur. Bu 

okuldaki öğrenci sayısı kimi zaman dört yüzü bulmuştur. 

 “İlim öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır.” Hadis 

Düşünce ve İfade Özgürlüğü 

 Düşünmek ve düşündüklerini söz, yazı, çizim, resim ve diğer yollarla ifade etmek insana mahsus 

en temel niteliklerdendir. İnsanı diğer varlıklardan ayıran bu özelliğin baskı altına alınması ve 

engellenmesi insan haklarına aykırıdır. 

 “Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır...” Bakara suresi, 256. 

ayet. 

 “Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi elbette topyekûn iman ederlerdi. Böyle 

iken sen mi mümin olsunlar diye, insanları zorlayacaksın?”  Yûnus suresi, 99. ayet. 

İbadet Özgürlüğü 

 İnanç özgürlüğünü bir hak olarak tanımak doğal olarak ibadet hakkını ve kişinin inancı 

doğrultusunda ibadet edebilmesini beraberinde getirir. İslam dininde inanç özgürlüğü yanında 

ibadetleri yerine getirebilme özgürlüğü de tanınmış, bu ikisi birbirini tamamlayan unsurlar 

olarak görülmüştür. 

78



 “Bana ne olmuş ki, beni yaratana ibadet etmeyecekmişim! Hâlbuki, hepiniz O’na 

döndürüleceksiniz. O’nu bırakıp da başka ilâhlar mı edineyim? …” Yasin suresi, 21-22. ayetler. 

Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı 

 Özel yaşamın gizliliği ve dokunulmazlığı, İslam dininde daha çok mahremiyet kelimesiyle ifade 

edilir.  

 Özel yaşam alanı: Kişinin başkalarıyla paylaşmak istemediği, başkaları tarafından bilinmesi, 

görülmesi veya görüntülenmesinden rahatsızlık duyduğu alan olarak tanımlanır. 

  “Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeylerden uzak durması, iyi bir Müslüman olduğunu 

gösterir.” Hadis 

 “Ey iman edenler, başkasının evine izin almadan, seslenip selam vermeden girmeyiniz. Eğer 

düşünürseniz böyle hareket etmeniz sizin için hayırlıdır.” Nûr suresi, 27. ayet. 

 

 Sebeb-i nüzul (nüzul sebebi): Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberlik döneminde meydana 

gelen ve Kur’an-ı Kerim’in bir veya birkaç ayetinin yahut bir suresinin inmesine yol açan olayı, 

durumu veya ayet ve surelerin hangi ortam ve şartlarda, ne gibi nedenlerle indirildiğini bildiren 

ilim dalı. 
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Din ve Hayat - 1

1.  Cami süslemelerinde,
 I.   Hüsnü hat 
	 II.		Minyatür	
	 III.	Çini
	 IV.	Ebru

sanatlarından hangileri yaygın olarak kullanılmıştır?

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

2.  Bir	aile,	kendi	bireylerini	maddi	ve	manevi	her	türlü	tehlikeden	
uzak	tutmayı	ve	onların	güven	içinde	yaşamalarını	hedefler.

Bu ifadede ailenin sorumluluklarından hangisi vur-
gulanmaktadır?

A)	Çocukları	iyi	yetiştirme	
B)	Aile	bireylerini	koruma
C)	Birbirlerine	karşı	adil	olma
D)	Maddi	ihtiyaçları	karşılama
E)	Sevgi	ve	şefkatle	davranma

3.   • “Rabb’in,	sadece	kendisine	kulluk	etmenizi	ve	anne	ba-
banıza	iyi	davranmanızı	emretti...”

(İsrâ	suresi,	23.	ayet)
• “Allah’ın	 rızası	anne	ve	babanın	 rızasındadır.	Allah’ın	
öfkesi	de	anne	ve	babanın	öfkesindedir.”

(Hadis-i	şerif)

Bu ayet ve hadisten aşağıdaki yargıların hangisine 
varılamaz?

A)	Anne	babanın	dini	inancına	bağlı	olunmalıdır.	
B)	Anne	babanın	razı	edilmesi	hedeflenmelidir.
C)	Anne	ve	babayı	üzmekten	sakınılmalıdır.
D)	Anne	ve	babayla	güzel	konuşulmalıdır.
E)	Yalnızca	Allah’a	İbadet	edilmelidir.

 

4.  Aile-toplum ilişkisiyle ilgili,
	 I.	 	 	Ailedeki	huzur	ve	mutluluk	toplumsal	hayata	olumlu	

olarak	yansır.
	 II.		Ailede	kazanılan	sevgi	ve	saygı	gibi	değerler	toplum-

sal	birlikteliği	güçlendirir.
	 III.	Aile	içinde	hak	ve	sorumluluk	bilincinin	gelişmesi,	bu	

bilincin	toplumda	da	yerleşmesini	sağlar.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

5.  Aşağıdaki hadislerin hangisi aile kurmayı öğütlemek-
tedir?

A)		“Sizin	en	hayırlınız	ailesine	en	faydalı	olandır.”
B)		“Allah’tan	korkun	ve	evlatlarınız	arasında	adil	olun.”
C)		“Sizin	hanımlarınız	üzerinde	hakkınız	olduğu	gibi	on-

ların	da	sizin	üzerinizde	hakları	vardır.”
D)		“Aranızdan	evlenmeye	gücü	yetenler	evlensin.	Çün-

kü	evlenmek,	gözü	haramdan	korumak	ve	 iffeti	mu-
hafaza	etmek	için	en	iyi	yoldur.”	

E)		“…Allah	rızasını	umarak	ailen	için	yaptığın	her	harca-
madan	muhakkak	 ecir	 alırsın,	 eşinin	 ağzına	 koydu-
ğun	bir	lokmadan	bile!”

6.  “Rabbin,	sadece	kendisine	kulluk	etmenizi	ve	anne	baba-
nıza	iyi	davranmanızı	emretti.	Onlardan	biri	veya	ikisi	se-
nin	yanında	yaşlanırsa	onlara	öf	bile	deme!	Onları	azar-
lama!	 İkisine	 de	 gönül	 alıcı	 güzel	 sözler	 söyle.	 Onlara	
merhametle	ve	alçak	gönüllülükle	kol	kanat	ger.	‘Rabbim!	
Onlar	nasıl	küçüklükte	beni	şefkatle	eğitip	yetiştirdilerse	
şimdi	sen	de	onlara	merhamet	göster.’	diyerek	dua	et.”

(İsra	suresi,	23	ve	24.	ayetler)
Bu ayetlerde aile içi ilişkilerle ilgili aşağıdakilerden 
hangisine değinilmemiştir?

A)		Çocukların,	anne	babalarına	iyi	davranması	gerektiğine
B)		Çocukların,	anne	babalarına	hayır	dua	etmesi	gerektiğine	
C)		İhtiyarlayan	anne	babanın	ilgi	ve	şefkate	muhtaç	ol-

duğuna	
D)		Anne	babaya	karşı	en	küçük	kırıcı	sözün	bile	yasak-

landığına
E)	Anne	babanın	sözünü	dinlemeyenin	Allah’ı	 dinleme-

miş	olacağına	

8
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10. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

8

7.   • “Çocuklarınıza	karşı	adaletli	davranınız.”
• “Erkeklerin,	 kadınlar	 üzerinde	 hakları	 olduğu	 gibi	 ka-
dınların	da	erkekler	üzerinde	hakları	vardır.”

• “Günahların	en	büyükleri;	Allah’a	ortak	koşmak,	anne	ba-
baya	saygısızlık	yapmak	ve	yalancı	şahitlik	yapmaktır.”

Bu hadislerin ortak mesajı aşağıdaki konuların han-
gisiyle ilgilidir?

A)	Anne	ve	babaya	itaat
B)	Birlikte	yaşamanın	faydaları
C)	Aile	bireylerinin	sorumlulukları	
D)	Günahlara	karşı	takınılan	tutum
E)	Çocukların	hak	ve	sorumlulukları

8.  Sağlıklı	nesiller	yetiştirmek,	 topluma	faydalı	bireyler	ka-
zandırmak	ailenin	amaçlarından	bazılarıdır.

Bu durum İslam’ın aşağıda verilen temel amaçların-
dan hangisiyle örtüşmektedir?

A)	Aklın	korunması		 B)	Dinin	korunması		
C)	Malın	korunması		 D)	Canın	korunması		

E)	Neslin	korunması

9.  İslam	 medeniyetinde	 görülen	 güzel	 sanatlardan	 biridir.	
Işık,	gölge	ve	hacim	verilmeden	çizilen	küçük	ve	 renkli	
resim	sanatıdır.	Bu	sanat,	el	yazması	kitapların	süsleme-
sinde	kullanılmıştır.	Resimler	kitabın	konusuyla	ilgilidir.	

Bu metinde söz edilen sanat dalı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A)	Hüsn-ü	hat	 	 B)	Minyatür	 	 C)	Ciltcilik
D)	Ebru		 	 E)	Oymacılık

10.  Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisinin konusu di-
ğerlerinden farklıdır?

A)		“Akrabaya,	yoksula,	yolda	kalmışa	hakkını	ver…”
(İsra	suresi,	26.	ayet)

B)		“Allah’a	ve	ahiret	gününe	inanan	kişi,	akrabasını	gö-
rüp	gözetsin.”	

(Hadis-i	şerif)
C)		“Muhakkak	ki	Allah;	adaleti,	iyiliği	ve	akrabaya	yardım	

etmeyi	emreder…”
(Nahl	suresi,	90.	ayet)

D)		“Hiçbir	baba,	çocuğuna	güzel	ahlaktan	daha	değerli	
bir	miras	bırakmaz.”

(Hadis-i	şerif)
E)		“…Allah’a	karşı	gelmekten	ve	akrabalık	haklarına	ria-

yetsizlikten	sakının…”
(Nisa	suresi,	1.	ayet)

11.  Din,	 genelde	 insanoğlunun	bu	dünyadaki	 yaşamını	 an-
lamlandırma	 ve	 daha	 iyiye	 götürme	 amacına	 hizmet	
eder.	Dolayısıyla	din,	ahlak,	hukuk,	aile,	toplum	içerisin-
deki	 davranış	 biçimleri,	 yöneticilerin	 nasıl	 davranmaları	
gerektiği	 vb.	 konularda	 düzenleyici	 kurallar	 getirir.	 Bu	
özelliğiyle	din,	kültürün	diğer	ögelerini	etkileyen	bir	nite-
liğe	sahiptir.	Tarih	boyunca	din;	dil,	örf	ve	adet,	ahlak	ve	
sanat	gibi	kültürel	ögelerin	şekillenmesinde	önemli	rol	oy-
namıştır.	Ülkemiz	 insanının	büyük	çoğunluğunun	 inancı	
olan	 İslam	 dininin	 de	 kültürümüzün	 ögelerinin	 şekillen-
mesinde	önemli	bir	yeri	vardır.

Bu parçadan aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

A)		İnsan,	dini	sayesinde	varlığı	anlamlandırmaktadır.
B)		Ahlak,	hukuk,	aile	ve	kültür	dinden	etkilenmektedir.
C)		Tezhip,	İslam	medeniyetine	özel	sanatlardan	biridir.
D)		İslam	dini	dünyada	mutlu	olma	yolunu	göstermektedir.
E)		Dil,	örf	ve	adet,	ahlak	ve	sanat	kültürel	ögelerin	bazı-

larıdır.
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1.  “Göklerde, yerde ne varsa hepsini Allah’ın sizin hizmeti-
nize 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 bağışlandığına
B) Bütün varlıkları yaratanın Allah olduğuna 
C) Evrenin insanın yararlanması için yaratıldığına
D) Allah’ın verdiği nimetlere insanın şahit olduğuna
E) Gözlem yoluyla Allah’ın birliğine ulaşabileceğine

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

A)  “Onlar kesinlikle Rabb’lerine kavuşacaklarını ve O’na 
döneceklerini 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 (şeyler) 
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)

3.  Aşağıdaki insan ve evrenle ilgili yargıların hangisi 
İslam dinine göre yanlıştır?

A)  Evrenin düzenini bozacak davranışlardan kaçınılmalıdır.
B)  Allah evreni yaratmış ve hepsini insanın emrine vermiştir. 
C)  İnsan kendisine emanet edilen varlığı dilediği gibi kul-

lanmalıdır.
D)  İnsanlar birbirleriyle ve diğer varlıklarla iyi ilişkiler 

kurmalıdır.
E)  Dünya insanın yaşamını sürdürebileceği şekilde ya-

ratılmıştır.

4.  Aşağıdaki tutumlardan hangisi çevre bilincine sahip 
bir kişi de görülmez?

A) Sokağını güzelleştirmek 
B) Yoldaki engeli kaldırmak
C) Her fırsatta ağaç dikmek
D) Orman içinde ateş yakmak 
E) Piknik yerini temiz bırakmak

5.  İnsan, kendisine emanet edilen çevreyi korumalıdır. O, tabi-
ata egemen olmaya çalışırken doğal dengeyi bozarsa ema-
nete hıyanet etmiş olur. Bunun zararını hem kendisi hem di-
ğer canlılar görür. Bununla ilgili olarak Kur’an’da şöyle buy-
rulur: “İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada 
ve denizde düzen bozuldu ki Allah yaptıklarının bir kısmını 
onlara tattırsın; belki de (tuttukları yanlış yoldan) dönerler.”

(Rum suresi, 41. ayet)

Bu parçadan aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

A) Çevre kirliliğinin sorumlusu insanlardır.
B) Çevre bilinci erken yaşlarda verilmelidir.
C) Her insan bir çevre içinde yaşamaktadır.
D) İşlerin sonuçları yapanı da etkilemektedir.
E) Çevreyi korumak öncelikle insanın yararınadır.

6.  “Yollar ve gölgelikleri, insanların oturup dinlendikleri yer-
leri kirletmekten sakının.”

Bu hadisten,

 I.   Yolcular gölgeliklerde dinlenmelidir.
 II.  Kullanılan yerler temiz bırakılmalıdır.
 III. Dinlenmek için temiz yerler tercih edilmelidir.

sonuçlarının hangilerine ulaşılabilir?

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

Din ve Hayat - 2

9
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10. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

9

7.  Aşağıdaki sosyal değişimle ilgili yargıların hangisi 
yanlıştır?

A)  Toplumun yapısında gözlenen değişmenin adıdır.
B)  Toplumun değişmesi insanın değişmesine bağlıdır.
C)  Değişime yol açan faktörlerin başında din gelmektedir.
D)  Çevre, nüfus, iklim değişimin nedenlerinden bazılarıdır.
E)  Yalnızca peygamberlerin yaşadıkları yerlerde görül-

mektedir.

8.  Günümüzde sosyal hayat sürekli değişmekte, gelişmek-
te ve yenilenmektedir. Bu değişim, bugünün dünyasında 
eskisine göre baş döndürücü bir hıza ulaşmıştır. İstekler, 
ihtiyaçlar değişmekte, bazı değerler kaybolmakta, yenile-
ri ortaya çıkmaktadır.

Buna göre değişimle ilgili, 

 I.   Toplumların değer anlayışı sabittir.
 II.  Eskisine oranla değişim daha hızlıdır.
 III. Toplum az ya da çok sürekli değişmektedir.

yargılarından hangilerine varılamaz?

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

9.  “İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve de-
nizde düzen bozuldu ki Allah yaptıklarının bir kısmını on-
lara tattırsın; belki de (tuttukları yanlış yoldan) dönerler.”

(Rum suresi, 41. ayet)

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu ayetin mesajıyla 
uyumlu değildir?

A) Evrende görülen düzen Allah’ın iradesinin eseridir.
B) Allah insanları iyi insan olmaya yönlendirmektedir.
C) İnsan ormanların azalmasından sorumlu değildir.
D) Ekolojik dengenin korunması insanın yararınadır.
E) Hatadan vazgeçmek her zaman mümkündür.

10.  Günümüzde pek çok toplumsal değişim gerçekleşmiş ve 
gerçekleşmektedir. Eskiden televizyon, bilgisayar, telefon 
vb. teknolojik araçlar yoktu. Tıp alanında pek çok gelişme-
ler oldu. Aile ve iş hayatları farklılaştı. Değişim, hemen her 
alanda gerçekleşmektedir. Bu değişim ve gelişmeler, İslam 
dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile çelişmediği ve in-
sanın yararına olduğu sürece doğaldır. Bu durum İslam’ın 
evrensel ve dinamik bir din olma özelliği ile çelişmez.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam dininin de-
ğişim karşısındaki tutumuyla ilgili değildir?

A)  Değişimin yol açtığı sorunlara çözüm bulma özelliği-
ne sahiptir.

B)  Âlimlere değer vermekte ve ilmî çalışmaları destekle-
mektedir. 

C)  Teknolojik araçların insanlığın yararına olmasını iste-
mektedir. 

D)  İman esasları Hz. Peygamberin öğrettiği gibi korun-
maktadır.

E)  İslam dininin ruhuna uygun olan yenilikleri onayla-
maktadır.

11.  Hz. Peygamber’in çevrenin korunmasıyla ilgili pek çok 
öğüdü vardır. Onun, “Yollar ve gölgelikleri ve insanların 
oturup dinlendikleri yerleri kirletmekten sakının.” öğüdü, 
evrensel bir çevre bilincini kazandırmaya yöneliktir. Yine 
Hz. Peygamber’in kıyametin kopması anında bile ağaç 
dikmekten geri durmamamızı öğütlemesi de çevre bilinci-
nin oluşturulmasına yönelik önemli bir uyarıdır. O, halkın 
geçtiği yollarda, gölgelendiği yerlerde abdest bozmayı ve 
yere tükürmeyi yasaklamıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin 
tutumuyla çelişmektedir?

A)  Parktan ayrılırken kullanılan yeri temiz bırakmak 
B)  Kaldırıma bırakılmış bir çöpü çöp kutusuna atmak
C)  Komşularla birlikte sokağı baştanbaşa düzenlemek 
D)  Çamur bulaşan ayakkabıları merdivenlerde temizlemek
E)  Evlerin etrafına duvar örmek yerine sarmaşık vb. bit-

kiler ekmek
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10. Sınıf
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi
Din ve Hayat - 3

1.  I.  “Çalışana emeğinin karşılığını alın teri kurumadan veriniz.”
 II.  “Kişi kendi elinin emeğinden daha temiz bir kazanç 

elde etmemiştir.”
 III. “İnsan, elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir 

lokma yememiştir.”

Numaralanmış hadislerin hangileri çalışmaya teşvik 
etmektedir?

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

2.  Ekonomik hayatta işçi ve işveren ilişkileri önemlidir. İslam 
bu ilişkileri düzenlerken ahlak temelli, iki tarafın hak ve 
hukukunu koruyan ilke ve esaslar getirir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi işverenin görev 
ve sorumluluklarından biri değildir?

A) İşi ehline vermesi
B) İşini gerektiği gibi yapması
C) Ücreti zamanında ödemesi
D) Ücreti emeğe göre belirlemesi 
E) İş yerinin güvenliğini sağlaması 

3.  Hz. Peygamber, bir gün Sa’d b. Muaz adlı sahabi ile kar-
şılaşır ve onunla tokalaşır. Sa’d’ın ellerinin nasırlaşmış 
olduğunu görünce bunun sebebini sorar. Sa’d, ‘Çoluk ço-
cuğumun rızkını temin etmek için hurma bahçesinde çalı-
şıyorum.’ diye cevap verir. Bunun üzerine Hz. Peygamber 
şöyle buyurur: “İşte bu eller Allah’ın sevdiği ellerdir.”

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

A) İnsanlar çiftçilikle geçinmeye teşvik edilmiştir.
B) Geçimini sağlamak için çalışmak övülmüştür.
C) Hz. Muhammed, insanlara değer vermiştir.
D) Sa’d’in çalışması Hz. Peygamberi sevindirmiştir.
E) Hz. Peygamber insanları çalışmaya yönlendirmiştir.

4.  İslam dininde, kişinin kimseye muhtaç olmadan yaşamını 
sürdürmesi, ailesinin rızkını temin etmek amacıyla çalışıp 
kazanması ibadet olarak değerlendirilir. Çalışıp kazanma 
teşvik edilmekle birlikte rızkın helal yollardan elde edil-
mesi de gerekmektedir. Helal kazanç, İslam dininin belir-
lediği sınırlar içinde elde edilen rızıktır. Hz. Peygamber’e 
en temiz kazancın ne olduğu sorulduğunda, “Kişinin ken-
di elinin emeği, bir de dürüst ticaretin kazancıdır.” diye 
cevap verir.

Buna göre,

 I.   Kazanç, helal ve meşru yollardan elde edilmelidir.
 II.  Ekonomik ilişkiler sırasında ahlaki esas ve ilkelere 

dikkat edilmelidir.
 III. Helal kazançla geçinen kişi kazancını kendisine sınır 

koymadan harcamalıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

5.   • Hz. Peygamber malın kusurunu gizleyen satıcıyı, “Bizi 
aldatan bizden değildir.” diyerek uyarmıştır.

• “İnsanlara satmak üzere mal getiren rızıklandırılır. 
Malını stoklayıp karaborsaya düşüren lanetlenir.” 

(Hadis-i şerif) 
• “İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara 

vermek için ölçüp tarttıklarında ise noksan yapan hi-
lekârlara yazıklar olsun!” 

(Mutaffifin suresi, 1-3. ayetler)

Bu ayet ve hadislerin ortak mesajı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Tüccar mallarını aldığı fiyata satmalıdır.
B) Alışveriş yaparken güler yüzlü olunmalıdır.
C) Tüccar piyasa şartlarını gözeterek iş yapmalıdır.
D) Alışverişte haksızlık yapmaktan uzak durulmalıdır.
E) İhtiyaçları karşılayacak kadar gelir hedeflenmelidir.

10
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10. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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Din ve Hayat - 3

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

(Kasas suresi, 76 ve 77. ayetler)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerin mesajlarından 
biri değildir?

A)  İyilik yapmak inanan insanların sorumlulukları arasın-
dadır. 

B)  Allah yeryüzünde insanca bir düzenin kurulmasını is-
temektedir.

C)  Birbirinin devamı olan dünya ve ahirete gereken de-
ğer verilmelidir.

D)  Zenginlik, bazılarını insana yakışmayan davranışlara 
sürüklemektedir.

E)  Malın belli ellerde toplanması toplumsal sorunların 
nedenlerinden biridir.

7.  Bir sahabi malının bir kısmını oğluna bağışladığını söyler. 
Bunun üzerine O, “Çocuklarının hepsine bu şekilde bağış-
ladın mı?” diye sorar. Sahabi, “Yapmadım.” deyince, Hz. 
Peygamber, “Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekil-
de iyi davranmalarını ister misin?” diye sordu. “Evet!” de-
yince “Öyle ise aralarında ayrım yapma.” buyurdu.

Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi bu hadisle iliş-
kilendirilemez?

A) “Çocuklarınız arasında adaletli davranınız.”  
(Hadis-i şerif)

B) “Akrabalarla ilişkiyi kesenler Cennet’e giremez.”  
(Hadis-i şerif)

C) “(Herhangi bir konuda) hakemlik yaptığınız zaman adil 
olun.”  

(Hadis-i şerif)
D) “Allah adaleti, ihsanı ve akrabaya yardım etmeyi em-

reder. …” 
(Nahl suresi, 90. ayet)

E) “Eğer hüküm verirsen, aralarında adaletle hükmet zira 
Allah adil olanları sever.”  

(Maide suresi, 42. ayet)

8.  “İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü mene-
den bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.”

(Al-i İmrân suresi, 104. ayet)

Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu bu ayetin 
konusundan farklıdır?

A) “… Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar, nama-
zı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, Allah ve Resulüne 
itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. ...”   

(Tevbe suresi, 71. ayet)
B) “Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vaz-

geçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. Doğrusu 
bunlar, azmedilmeye değer işlerdir.” 

(Lokman suresi, 17. ayet)
C) “Onlar, Allah’a ve ahiret gününe inanırlar; iyiliği emre-

der, kötülükten menederler; hayırlı işlere koşuşurlar. 
İşte bunlar iyi insanlardandır.” 

(Al-i İmrân suresi, 114. ayet)
D) “Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile 

tartın. Bu hem daha iyidir hem de sonucu daha güzeldir.” 
(İsrâ suresi, 35. ayet)

E) “Onlar, işledikleri kötülükten, birbirlerini vazgeçirmeye 
çalışmazlardı. Andolsun yaptıkları ne kötüdür!” 

(Mâide suresi, 79. ayet)

9.  “Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an) sımsıkı yapışın; par-
çalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın: Hani siz 
birbirinize düşman idiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti 
ve O’nun nimeti sayesinde kardeş olmuştunuz. Yine siz 
bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O 
kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğ-
ru yolu bulasınız.”

(Al-i İmrân suresi, 103. ayet) 

Aşağıdaki yargıların hangisi bu ayetin mesajıyla ilişkilidir?

A)  Kur’an, toplumun birliğini sağlayacak öğütler içer-
mektedir.

B) Bir toplumdaki farklı düşünceler zenginlik olarak gö-
rülmelidir.

C) İlke ve değerler üzerinden oluşan birlik ve beraberlik 
kalıcıdır.

D) İnsanların birbirlerinden farklı düşünmesi son derece 
doğaldır.

E) Fikir ayrılıkları, düşünce dünyasının canlanmasını 
sağlamaktadır. 
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1. İSLAM AHLAKININ KONUSU VE GAYESİ 

 Ahlak: İnsanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikleri, huyları ve 

bunların etkisiyle ortaya konan iradeli davranışlarının bütünüdür. 

 Ahlak, din ve hukuk gibi disiplinler, yaptıkları düzenlemelerle insan hürriyetinin sınırlarını 

belirlerler. Ahlak, din ve hukukun düzenlemeleri sayesinde, insanların bir arada huzur içinde 

yaşamaları mümkün olur. 

 “Utanmıyorsan dilediğini yap!” Hadis 

 Ben güzel ahlakı (huyları) tamamlamak için gönderildim.’’ Hadis 

2. İSLAM AHLAKININ KAYNAKLARI 

 İslam ahlakının kaynağı Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in sünnetidir 

 “Andolsun ki Resulullah, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok 

zikredenler için güzel bir örnektir.” Ahzâb suresi, 21. ayet. 

3. AHLAK İLE TERBİYE ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 Terbiye: Arapça bir kelime olup ıslah etmek, düzene koymak, idare etmek, eğitmek ve gözetmek 

anlamlarına gelir.  Yüce Allah’ın isimlerinden olan “Rab” ile ilgilidir. Türkçede daha çok eğitim 

yoluyla amaçlanan davranışları ortaya çıkarmak anlamında kullanılır. 

 Peygamber öğretici (muallim) olarak da vasıflandırılmıştır. Nitekim Hz. Peygamber, “Ben 

muallim olarak gönderildim.” Buyurmuştur. 

 “(Resulüm!) Sen yüzünü hanif olarak dine çevir. Allah’ın yaratışında değişme yoktur. İşte 

dosdoğru din budur; fakat insanların çoğu bilmezler.” Rûm suresi, 30. ayet. 

İbadetlerin Faydaları 

 Namaz insanı güvensizlik ve yalnızlık duygularından uzaklaştırarak sağlıklı ve dengeli bir kişi 

haline getirir. İnsanın yaşantısını düzene koyar. Zamanı yönetme bilinci oluşturur. 

 Oruç ibadetinin farz kılınmasındaki gaye, oruç sayesinde insanların takva sahibi olmalarını 

sağlamak olarak gösterilmiştir. Takva ise insanın her türlü kötülükten uzaklaşarak özü ile 

sözünün bir olması demektir. 

 Oruç ibadetinin tıbbi faydalarının yanında psikolojik faydaları da vardır. Oruç irademizi 

güçlendirir, sevgi ve şefkat duygularını geliştirir. Diğer bir deyişle oruç ibadeti duygu 

yönetimidir. 

 Zekât ve sadaka sosyal dayanışmayı sağlar. Bu ibadetler bencilliği törpüler ve kişiyi bencil 

olmaktan uzaklaştırır.  

10. SINIF 4. ÜNİTE: AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 
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 Hac ibadeti her insanın Allah katında eşit olduğu fikrini aşılayarak insanın kibirlenmesini ve 

böbürlenmesini önler. 

4. İSLAM AHLAKINDA YERİLEN BAZI DAVRANIŞLAR 

 Yalan: İslam ahlakında yerilen davranışların başında yalan söylemek gelir. Yalan, gerçek dışı söz 

söylemek, asılsız bilgi ve haber vermektir. Yalan, doğruluğun zıddıdır.  

 “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin.” Ahzâb suresi, 70. ayet. 

 İftira: Yalan söylemek bir açıdan iftira kavramı ile de ilişkilidir. İftira yalan sınıfına girer. İftira 

bir kimseyi asılsız olarak suçlamak, ona gerçekte olmayan kötülük ve kusur isnat etmektir. 

Türkçede kara çalmak, çamur atmak ve leke sürmek gibi deyimlerle ifade edilir. 

 “İyice bilmediğin bir şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz, kalp bunların hepsi yaptıklarından 

sorumludur.” İsrâ suresi, 36. Ayet 

 Gıybet: Yalan, iftira ve mahremiyet ihlali yanında gıybet de yerilen davranışlar arasındadır. 

Gıybet bir insanın arkasından hoşlanmadığı şekilde konuşmak, bunu başkalarına aktarmaktır. 

 “… Birbirinizin gıybetini yapmayın; herhangi biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır 

mı? Bak bundan tiksindiniz!...” Hucurât suresi, 12. ayet. 

 Haset: İslam ahlakında yerilen bir başka tutum da hasettir. Haset, kıskançlık ve çekememezliktir. 

Bir kimsenin sahip olduğu imkanları kıskanmak, bu imkanların ortadan kalkmasını istemek 

anlamına gelir. İmrenmek 

 “Kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım.” Felak Suresi 

 Suizan: Zan kesin olmayan bilgiye dayalı hüküm vermektir. İslam bilginleri zannı iki kısma 

ayırmışlardır: Suizan ve hüsnüzan. Suizan bir kişi hakkında kötü düşünmek ve kötü kanaate sahip 

olmaktır. Hüsnüzan ise insanlar hakkında iyi düşünmektir. 

 “Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının; çünkü bazı zanlar günahtır…” Hucurât suresi, 12. 

ayet. 

 Suizan İslam düşüncesine göre ahlaki bir zayıflıktır. İnsanın kalbinde ortaya çıkan olumsuz bir 

duygudur. 

 Hile: Hile yapmak insanları aldatmak, kandırmak ve karşı tarafı yanıltmaktır. Bu açıdan doğruluk 

ve adaletin zıddıdır. 

 “... Ölçü ve tartıyı adaletli yapın...” En’âm suresi, 152. ayet. 

 

 İsraf: İsraf genel olarak tutum ve davranışlarda ölçü dışına çıkmaktır. Yaygın olarak maddi 

olanakları gereksiz yere tüketmek ve savurganlık anlamında kullanılır. İsraf eden kimseye müsrif 

denir. Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah’ın ölçüsüz davrananları sevmediği belirtilir. 

 “Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arası 

dengeli bir harcamadır.” Furkân suresi, 67. ayet. 

5. TUTUM VE DAVRANIŞLARDA ÖLÇÜLÜ OLMAK 
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 Erdem: Hayat inişli çıkışlı bir yol gibidir. İslam ahlakı  insanı yüceltmek ister. Onu tutum ve 

davranışlarında olgunluğa ulaştırmayı amaçlar. Buna erdem denir. Erdemli olmak ölçülü 

olmaktır. Ölçülü olmak da dengeli hareket etmek ve aynı zamanda tutum ve davranışlarda 

aşırılıktan uzak durmaktır. 

 “... O, dengeyi koydu, sakın dengeyi bozmayın. Adaletle hareket edin ve ölçüyü bozmayın.” 

Rahmân suresi, 8-9. ayetler. 

 İtidal: Ölçülü olmak aynı zamanda orta yolu tutturmaktır. Ne eksik ne fazla, bir işi kararınca 

yapmaktır. Eski dilde buna itidal denmektedir. 

 “Yürüyüşünde ölçülü ol, sesini yükseltme…” Lokmân suresi, 19. ayet. 

 “Söz ve davranışlarında ileri gidip haddi aşanlar helâk oldular.” Müslim, İlim, 47/4. 
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Ahlaki Tutum ve Davranışlar - 1

1.  Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaka dair bir örnek 
kabul edilemez?

A) İnsanlara karşı mütevazı davranmak 
B) Her durumda kendini düşünmek
C) Hatalara hoşgörüyle yaklaşmak
D) Hayata karşı ihtiraslı olmamak
E) İyiliklere karşı vefakâr olmak

2.   • “Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir ba-
ğışta bulunamaz.”

• “Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanı, ah-
lakça en güzel olanı ve aile fertlerine yumuşak davra-
nanıdır.”

Bu hadislerden aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarı-
lamaz?

A)  Aile içi güzel davranışlar imanı tamamlayan bir unsurdur.
B)  Anne-babanın çocuklarına karşı manevi sorumluluğu 

daha fazladır.
C)  Aile fertlerine karşı şefkatli davranmak güzel ahlakın 

göstergelerindendir.
D)  Çok çalışarak çocuklara miras bırakmak bir babanın 

en önemli görevidir.
E)  Aile içi davranışların niteliği ile güzel ahlak arasında 

doğrudan bir ilişki vardır.

3.  Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. 
Şefkat ve merhametle güneş gibi ol. 
Başkalarının kusurunu öğrenmede gece gibi ol. 
Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. 
Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol. 
Hoşgörürlükte deniz gibi ol. 
Ya olduğun gibi görün 
Ya göründüğün gibi ol.

Bu öğütlerden ulaşılan en genel yargı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) İnsanlara karşı dürüst olunmalıdır.
B) Mütevazılık elden bırakılmamalıdır.
C) Kötülüklerden uzak durulmalıdır.
D) İnsanlarla iyi ilişkiler kurulmalıdır.
E) Güzel bir ahlaka sahip olunmalıdır.

4.  “İnsanın iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine yol açan 
manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya ko-
nan iradeli davranışlar bütününe” verilen ad aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Ahlak  B) Amel  C) Hukuk
D) Değer  E) Din

5.  “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 kendisine ilke edinen bir insandan aşağıdaki 
tutum ve davranışlardan hangisi beklenmez?

A) Yanlıştan dönmesini bilir.
B) İnsanlara iyi niyetle yaklaşır.
C) Öz eleştiri yapmakta zorlanır.
D) Gıybet etmekten uzak durur.
E) Doğru bilgilere göre yargıda bulunur.

6.  Hz. Peygamber bir keresinde:
 -  “Müflis kimdir, biliyor musunuz?” diye sordu.

Arkadaşları:
 -  Bizim aramızda müflis, parası ve malı olmayan kim-

sedir, dediler.
Peygamberimiz:

 -  “Şüphesiz ki ümmetimin müflisi, kıyamet günü namaz, 
oruç ve zekât sevabıyla gelip fakat şuna sövmüş, buna 
iftira atmış, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş, 
şunu dövmüş, bu sebeple iyiliklerinin sevabı şuna buna 
verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları bi-
terse hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilip son-
ra da cehenneme atılan kimsedir.“ buyurmuştur.

Bu hadise göre ahiret gününde kişinin müflis sayıl-
masına sebep olarak vurgulanan genel husus aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Kötü konuşmak
B) Az iyilik yapmak
C) Tövbe etmemek
D) Kul hakkına girmek
E) Kötü zanda bulunmak

11
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10. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

11

7.  Allah’ın peygamberler aracılığı ile insanlara ulaştırdığı ve 
ısrarla tekrarladığı birtakım ahlâkî prensipler aynı zaman-
da evrensel ahlak ilkeleri olarak da kabul edilir. Doğru 
ve yararlı işler yapmak, yeryüzünde fesat çıkarmayacak 
erdemli davranışlarda bulunmak, doğru sözlü olmak ve 
sosyal hayatta adaleti tesis etmek buna örnek verilebilir.

Bu parçada; 

 I. Bireyin erdemli davranışlarının topluma yansıması 
 II. Allah’ın insanlara yol göstermesi
 III. Din-ahlaki değer ilişkisi

durumlarından hangilerine ulaşılabilir? 

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

8.  Hz. Peygamber, bir kimsenin kusurlarını araştırma, veri-
len sırrı açıklama gibi hususları özel yaşamın gizliliğine 
müdahale olarak değerlendirmiş ve buna yönelik birta-
kım uyarılarda bulunmuştur.

Aşağıdaki hadislerin hangisinde bu yönde bir uyarı 
bulunmaktadır?

A)  “İnsanların gizli hallerini araştırırsan aralarına fesat 
sokmuş olursun.” 

B)  “Üç kişi iseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın...’’
C)  “Zandan sakının; çünkü zan, sözlerin en yalanıdır.”
D)  “Mümin, ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne 

kaba ve kötü sözlü ne de hayâsız biridir.”
E)  “En olgun imana sahip mümin, huyu en güzel ve aile-

sine karşı en nazik ve lütufkâr olanıdır.’’

9.   • “Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların 
güvende olduğu kimsedir.”

• “Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta 
ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler...”

• “Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Birbirinize kin tutmayınız. 
Birbirinizi kıskanmayınız. Birbirinizle dostluğunuzu kes-
meyiniz. Ey Allah’ın kulları kardeş olunuz.”

Bu hadislerde vurgulanan ortak husus aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Kin ve nefretin, kardeşliği bozacağı
B) Sevginin, müminleri birbirine bağladığı
C) Toplumsal birlikteliğin korunması gerektiği
D) Nefsin, kötülüklerden arındırılması gerektiği 
E) Merhametin, bir arada yaşamada önemli olduğu

10.  “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylü-
yorsunuz?”

(Saf suresi, 2. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin verdiği mesajlar-
dan biri değildir?

A) Ahde vefa gösterilmeli
B) Söz ve eylem birbirini tamamlamalı
C) İnsanların güveni boşa çıkarılmamalı
D) Yerine getirilemeyecek sözler verilmemeli
E) Tutulamayan sözlerden dolayı tövbe edilmeli

11.  “Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp sa-
vururlar ne de cimrilik ederler; harcamaları bu ikisi ara-
sında makul bir dengeye göre olur.”

(Furkan suresi, 67. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) İsraf   B) İtidal  C) Vakar
D) Cimrilik  E) Cömertlik

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

A) “Çocuklarınız erginlik çağına geldiklerinde, kendilerin-
den öncekilerin istedikleri gibi izin istesinler…”

(Nur suresi, 59. ayet)
B) “Eğer evde kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye 

kadar oraya girmeyin. Eğer size, ‘Geri dönün’ denirse 
hemen dönün…”

(Nur suresi, 28. ayet)
C) “Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere, 

geldiğinizi hissettirip (izin alıp) ev sahiplerine selam 
vermeden girmeyin…”

(Nur suresi, 27. ayet)
D) “Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak 

davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar se-
nin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. 
Onlar için Allah’tan bağışlama dile…”

(Al-i İmran suresi, 159. ayet)
E) “Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar ve siz-

den henüz buluğ çağına ermemiş olanlar, günde üç 
defa; sabah namazından önce, öğleyin elbiselerinizi 
çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra (yanını-
za girecekleri zaman) sizden izin istesinler…”

(Nur suresi, 58. ayet)
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Ahlaki Tutum ve Davranışlar - 2

1.  Her ne arar isen kendinde ara 
Gördüğünü ört, görmediğini söyleme 
Kimsenin ayıbını görmeyen cana, aşk olsun

(Hacı Bektaş-ı Veli)

Bu dizelerde bir insanda bulunması gereken;

 I.  doğru sözlü olmak,
 II.  kendini kontrol etmek,
 III.  müsamahalı olmak

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

2.  Kul hakkı insanların malı, canı, bedeni gibi şeylere karşı 
yapılan maddi haksızlıklar ve insan onuruna, şeref ve na-
musuna yönelik işlenen manevi haksızlıklar olmak üzere 
genel olarak iki kısma ayrılır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden 
farklı bir kul hakkı ortaya çıkar?

A) Hırsızlık yapmak
B) Hakaret etmek
C) Gıybet etmek
D) İftira atmak
E) Alay etmek

3.  Birtakım tutum ve davranışlar bazı temel hak ve özgür-
lüklerin ihlal edilmesine sebep olmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi mahremiyeti ihlal 
etmektedir?

A) İsraf
B) Gıybet
C) Bağnazlık
D) Yalancı şahitlik
E) Vurdumduymazlık

4.   • “Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların 
güvende olduğu kimsedir.”

(Hadis-i şerif)
• “Ey müminler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya al-

masın. Belki de onlar, kendilerinden daha iyidirler… 
Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın… Biriniz diğerinizi 
arkasından çekiştirmesin...”

(Hucurât suresi, 11 ve 12. ayetler)

Bu hadis ve ayetlerde vurgulanan ortak husus aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Her insanın emniyet içinde yaşama hakkının olduğu 
B) Kimin daha iyi olduğunun bilinemeyeceği 
C) Özel hayata saygı duyulması gerektiği
D) İnsanlarla alay etmenin kötülüğü 
E) Gıybet etmenin yanlış olduğu

5.  İslam dini kin, nefret, çekememezlik, kavga ve geçimsizlik 
gibi kötülüklerden uzak durulmasını ister. Herkesin sevgi, 
saygı ve hoşgörüye önem vermesini öğütler. İnsanlara 
zarar vererek onları incitecek davranışları yasaklar.

Buna göre İslam’ın aşağıdakilerden hangisini amaç-
ladığı söylenemez?

A) İnsanların güvenli bir toplumda yaşamasını sağlamak 
B) Toplumun barış içinde yaşamasını sağlamak 
C) Kişinin kötülüklerden arınmasını sağlamak
D) İnsan ilişkilerinde samimiyeti yerleştirmek
E) Bireyi toplumsal sorunlardan uzak tutmak

6.   • “Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü 
kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur.”

(İsrâ suresi, 36. Ayet) 
• “Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü 

zannın bir kısmı günahtır...”
(Hucurat suresi,12. Ayet) 

Bu ayetler aşağıdaki tutum ve davranışların hangi-
sinden sakındırmaktadır?

A) Haset etmekten 
B) Kusur araştırmaktan 
C) Ayıplayıp utandırmaktan 
D) Şüpheli bilgiyle hareket etmekten 
E) İnsanları hatalarıyla yüzleştirmekten

12
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10. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

12

7.  Düşünce ve ifade özgürlüğü, her akla gelenin söylenme-
si anlamına gelmez. Düşünceyi ifade ederken iyi niyet, 
inanca saygı, ahlaka riayet, devlet ve milletin birlik ve bü-
tünlüğü dikkate alınmalıdır.
Bu parçada, düşünce ve ifade özgürlüğüyle ilgili; 

 I. Sınırsız bir özgürlüğün olmadığı
 II. Ahlaki ilkelerle güçlü bir bağının olduğu
 III. Kul hakkı ihlallerine dikkat edilmesi gerektiği 

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

8.  Kur’an’da, Hz. Şuayb’ın yaşadığı topluma yönelik olarak 
ölçü ve tartıda eksiklik yapmamaları, adaleti gözetmeleri, 
çıkarları uğruna insanların mallarının değerini düşürme-
meleri hususunda uyarılarda bulunduğu bildirilmektedir. 
Şuara suresi, 183. ayetinde Şuayb’ın (as.) birtakım uya-
rılardan sonra “İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın, 
bozgunculuk yaparak yeryüzünde karışıklık çıkarmayın.” 
dediği de haber verilmektedir.
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

A) Toplumsal kurallara uyulmalıdır.
B) Hile yapmak kul hakkına yol açar.
C) Ticaretle toplumsal birliktelik arasında sıkı bir ilişki vardır.
D) İnsanların haklarını korumaya özen gösterilmelidir.
E) Ticaret, herkesin yapacağı bir uğraş olmamalıdır.

9.  Bir adam,
 -  “Ey müminlerin annesi! Bize Allah’ın Resulünün ahla-

kından bahseder misin?” dedi. O da;
 - “Sen hiç Kur’an okumuyor musun?” diye sordu.

Adam,
 -  “Tabi ki okuyorum.” diye cevap verince Hz. Ayşe de;
 -  “Onun ahlakı, Kur’an (ahlakı) idi.” dedi.

Bu rivayetten Hz. Peygamberle ilgili aşağıdaki so-
nuçların hangisine ulaşılabilir?

A)  Eşlerine çokça Kur’an okuduğuna
B)  Güzel ahlakının vahiyle başladığına
C)  Davranışlarını Kur’an-ı Kerim’e göre düzenlediğine
D)  Ahlakının nasıl olduğu bilgisinin yalnızca ailesinde ol-

duğuna
E)  Peygamber olmadan önceki durumuyla ilgili bir bilgi 

bulunmadığına

10.  “Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışın-
da, mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin ve kendinizi 
öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir.”

(Nisa suresi, 29. ayet)
Aşağıdaki hadislerden hangisi bu ayetin verdiği me-
sajla ilgili değildir?
A) “... Hile yapan bizden değildir.”
B) “...Allah o namazlar sayesinde bütün hataları siler.” 
C) “Allah’ın laneti rüşvet alan ve rüşvet verene olsun!’’
D) “Bundan böyle alışveriş yaparken kandırmak yoktur de.”
E) “Alışverişte yemin etmek ticaret malının bereketini giderir.”

11.  “Onlara Âdem’in iki oğlunun haberini gerçeğe uygun ola-
rak anlat: Hani ikisi de birer kurban sunmuşlar, birininki 
kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul 
edilmeyen, diğerine, ‘Andolsun seni öldüreceğim!’ dedi. O 
da dedi ki: ‘Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. 
Andolsun ki sen öldürmek için bana el uzatsan bile ben öl-
dürmek için sana elimi kaldıracak değilim! Zira ben âlem-
lerin rabbi olan Allah’tan korkarım. Ben diliyorum ki sen 
hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenesin, 
cehennemliklerden olasın! Zalimlerin cezası işte budur.’ 
Sonunda içindeki duygular onu kardeşini öldürmeye itti; 
onu öldürdü ve böylece hüsrana uğrayanlardan oldu.” 

(Mâide suresi, 27-30. ayetler)
Bu ayetlerden aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?
A) Ebedi kurtuluşa ulaşmak için kötülüklerden uzak du-

rulmalıdır.
B) Bir kötülüğe aynıyla karşılık vermek kötülük yapanı 

caydırır.
C) Kıskançlık, bireysel ve toplumsal huzura zarar verir.
D) Barışı korumak için sabretmek ahlaki bir erdemdir.
E) Allah korkusu kişiyi kötülük yapmaktan alıkoyar. 

12.  Yunus Emre, insanlarla ilişkilerin nezaket ve zarafetle 
yürütülmesi ve gönül sahibi olan insana karşı saygının 
özenle korunması gerektiği vurgulamıştır.
Aşağıdaki beyitlerden hangisi bu yargıyı örneklendirmez?
A)  Gönül Çalab’ın tahtı Çalab gönüle baktı   

İki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise.
B)  Yüz kez hacca vardın ise yüz kez kaza kıldın ise  

Bir kez gönül yıktın ise gerektir çekesin âhı.
C)  Dövene elsiz gerek sövene dilsiz gerek  

Derviş gönülsüz gerek sen derviş olamazsın.
D)  Hakikate bakar isen nefsin sana düşman yeter,  

Var imdi git nefsin ile vuruş savaş tokuş yürü.
E)  Bir kez gönül yıktın ise şol kıldığın namaz değil  

Yetmiş iki millet dahi elin yüzün yumaz değil.
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Ahlaki Tutum ve Davranışlar - 3

13

1.  Bir kez gönül yıktın ise 
Bu kıldığın namaz değil. 
Yetmiş iki millet dahi, 
Elin yüzün yumaz değil.

Bu dizelerde vurgulanan husus ağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Toplumların insanları arındıramadığı
B) Yapılan kötülükten dönülmesi gerektiği
C) Samimiyetin her işe yansıması gerektiği
D) İnsan ilişkilerine özen gösterilmesi gerektiği
E) İbadetle ahlak arasında güçlü bir ilişki olduğu

2.  “Allah’ın kimilerinize diğerlerinden daha fazla bağışladığı 
nimetleri kıskanmayın...”

(Nisâ suresi, 32. ayet)

Bu ayet insanı, aşağıda verilen davranışların hangi-
sinden sakındırmaktadır?

A) Hakaretten  B) Hasetten  C) Gıybetten
D) Aldatmaktan  E) Cimrilikten

3.  Kur’an’da, insanın sadece kendi gücüne güvenmesi, sınır-
sız benlik, aşkın bir otorite tanımama ve taassup gibi özellik-
leri cahiliye karakteri olarak nitelendirilmektedir. Çünkü cahi-
liye, en ufak bir kızgınlık anında iradesini kaybeden, kontrol-
süz bir ihtirasla öfkesine kapılıp sonucu düşünmeden ileriye 
atılan sabırsız kişinin sorumsuz davranışını nitelemek için 
kullanılır. Bu cahili tutumun İslam öncesi Arap toplumundaki 
yıkıcı etkileri bilinmektedir. Ancak İslam’ın gelişiyle, mutlak 
otorite olan Allah huzurunda bütün kibir ve ihtiraslarından 
vazgeçip tam teslim olan, adaleti gözeten, insanı yaşatmayı 
amaç edinen, toplumsal barışı ve merhameti hayatının ilke-
si haline getiren bir karakter inşa edilmiştir. Özetle İslam’a 
girmek buna benzer bir dönüşüm anlamına geliyordu.

Bu parçadan İslam’la ilgili aşağıdaki sonuçların han-
gisine varılamaz?

A) İnsanı arındırmaktadır.
B) İlkesiz tutumlara karşıdır.
C) Kabalığı dönüştürmektedir.
D) Bireyselliği geliştirmektedir.
E) İnsanı merhametli kılmaktadır.

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

(İsrâ suresi, 36. ayet)

Bu ayetle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) İnsan doğru bilgiye dayanmayan davranışlarından 
manevi zarar görecektir. 

B)  Başkaları hakkında bilgi sahibi olmadan yargıda bulu-
nulmamalıdır. 

C)  Sorumluluk altına girmemek için araştırma yapmak-
tan kaçınılmalıdır.

D)  Yeterli bilgiye sahip olmadan hareket etmekten uzak 
durulmalıdır.

E)  Bilgi kaynaklarını doğru kullanmayanlar sorumlu tutu-
lacaktır.

5.  Karşısındakinde gördüğün suç sendeki suçun cinsinden-
dir. Önce o huyu kendi tabiatından atman gerek. Sendeki 
çirkin huy sana onda göründü. O sana âdeta bir aynadır...

Bu parçada vurgulanan temel değer aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Affetmek
B) Eleştirmek
C) Kendini bilmek
D) Merhamet etmek
E) Adaletli davranmak

6.  “Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının; çünkü bazı 
zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın, birbirinizin gıy-
betini yapmayın; herhangi biriniz, ölmüş kardeşinin etini 
yemekten hoşlanır mı? Bak bundan tiksindiniz! Allah’a 
itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul et-
mektedir, rahmeti sonsuzdur.”

(Hucurat suresi, 12. ayet)

Bu ayetten; 

 I. Tahmine dayalı hükümler kişiyi yanıltabilir.
 II. Tecessüs Allah’ın razı olmadığı bir tutumdur.
 III. Kur’an insanlar arası iletişimle ilgili bazı kurallar getir-

miştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.  C) I ve II.
D) II ve III.  E) I, II ve III.
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10. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

13

7.  Hiç kimse kin, nefret, çekememezlik veya düşmanlığın 
olduğu bir yerde yaşamak istemez. Herkes bulunduğu 
ortamda kendini geliştirmek, mutlu ve huzurlu yaşamak is-
ter. Bu nedenle insanlar barış ve huzurun ne kadar önemli 
olduğunu iyi kavramalı ve birbirlerinin hukukuna ve temel 
insan haklarına saygıyı ilke edinerek yaşamalıdırlar.

Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Barış içinde yaşamanın bir ihtiyaç olduğu
B) İnsanın ancak toplu halde yaşayabileceği 
C) Kin ve nefretin toplumsal huzuru bozduğu
D) İnsanların toplumsal kurallara uyması gerektiği
E) Hakka riayet etmenin toplumsal huzur için elzem olduğu

8.  Gelin tanış olalım 
İşi kolay kılalım 
Sevelim sevilelim 
Dünya kimseye kalmaz

Bu dizelere göre insan ilişkilerinde aşağıdaki tutum-
lardan hangisi olumlu karşılanamaz?

A) Farklılıklara hoşgörüyle yaklaşmak
B) İşleri zorlaştırmaktan kaçınmak
C) Taassuptan uzak durmak
D) İnsanları ötekileştirmek 
E) Eleştirilere açık olmak 

9.  “Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma! Ne yeri yarabilir ne 
de dağlarla boy ölçüşebilirsin.”

(İsrâ suresi, 37. ayet)

Bu ayette eleştirilen davranış aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Cimrilik yapmak
B) Büyüklük taslamak
C) Adaletsiz davranmak
D) Kin ve nefret beslemek
E) Toplumun huzurunu bozmak

10.  İslâm kelimesi kurtulmak, selâmete ermek ve barış yap-
mak gibi anlamlara gelen “selime” kökünden türemiştir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam’ın kelime 
anlamıyla çelişmez? 

A) Kibir  B) Haset  C) Gıpta
D) Tecessüs  E) Suizan

11.   • “Mümin cana yakındır. (İnsanlarla) yakınlık kurmayan ve 
kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur.”

(Hadis-i şerif)
• “Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir davranıştır; ama kim 

bağışlar, düzeltme yolunu tutarsa onun mükâfatını Allah 
verir. Hiç şüphe yok ki O haksızlık edenleri sevmez.”

(Şûrâ suresi, 40. ayet)
• “Birbirinize nefret etmeyin ve düşmanlık beslemeyin. 

Birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey 
Allah’ın kulları kardeş olun. Bir Müslümanın (din) kar-
deşine üç günden fazla küsmesi helal değildir.”

(Hadis-i şerif)

Bu ayet ve hadislerden aşağıdaki sonuçların hangi-
sine varılamaz?

A)  İnsan, çevresiyle uyumlu bir hayat sürmelidir.
B)  İnsan kendisine yapılan haksızlıkları görmezden gel-

melidir.
C)  İnsanlarla iyi ilişkiler geliştirmek İslam’ın istediği bir 

tutumdur.
D)  Barış ve toplumsal huzurun korunmasına özen göste-

rilmelidir.
E)  İnsanlara iyilik yapmak, karşılığı Allah tarafından veri-

len bir erdemdir.

12.  Sünnet imiş, kâfir de olsa incitme sen, 
Huda şikâyetçidir, katı yürekli gönül incitenden. 
Hoca Ahmet Yesevi’nin bu beytinden;

 I.     Tercihlerinden dolayı insanlar yadırganmamalıdır.
 II.    Allah insanları hor görenlerden razı değildir.
 III.   Hz. Peygamber her insana değer vermiştir.

sonuçlarından hangilerine varılabilir?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.  C) I ve III.
D) II ve III.  E) I, II ve III.
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1. DİNÎ YORUM FARKLILIKLARININ SEBEPLERİ 

 Din; Allah (c.c.) tarafından vahiy yoluyla gönderilen, insanları kendi özgür iradeleriyle iyiye ve 

doğruya yöneltmeyi amaçlayan ilahi kurallar bütünüdür. 

 Din, Allah’ın (c.c.) peygamberler aracılığıyla insanlara gönderdiği ilahi mesajları içerirken Din 

Anlayışı bu mesajların insanlar tarafından içinde bulundukları şartlara göre algılanma ve 

yorumlanma biçimlerini ifade eder. 

 Bundan dolayı din tek iken din anlayışları birden çok olabilir.  

 Ayrıca din değişmez, din anlayışı değişebilir. Dolayısıyla dinin yanlış anlaşılmasından 

kaynaklanan sorunlar, dine mâl edilemez. 

 İslam dininin temel kaynakları Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in sünnetidir. 

 Mezhep: Hz. Peygamber’in vefatından sonra yeni gelişmelerle Müslümanlar arasında ortaya 

çıkan siyasi ve dinî sorunlar ile bu sorunlara üretilen çeşitli çözümler, farklı yorumların ortaya 

çıkmasını da beraberinde getirmiştir. Yorum, ekol veya mezhep; dinin anlaşılması ve 

uygulanmasıyla ilgili olarak zamanla ortaya çıkan fikrî ve beşerî oluşumların genel adı olmuştur. 

Farklılıkların Sebepleri 

 İnsan unsuru  

 Sosyal, kültürel ve coğrafi 

farklıklar 

 Dinî metinlerin 

yorumlanmasındaki 

farklılıklar. 

 

 

İnsanın Yapısından Kaynaklanan Sebepler 

 İnsanların kabiliyetleri, huyları, ilgileri, ihtiyaç ve beklentileri, dünyaya bakışları ve algılamaları 

birbirinden farklıdır. 

 Dolayısıyla insanın yapısındaki farklılıklar dini anlama ve açıklamalarına da yansır. Böylece 

çeşitli ekol ve mezheplerin ortaya çıkmasına neden olur. 

Sosyal Sebepler 

10. SINIF 5. ÜNİTE:  

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 
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 Sosyal bir ortam içinde yaşayan insanın sürekli bir değişim ve yenilenme içinde olması 

kaçınılmazdır. 

 Mesela köy yaşamı ile şehir yaşamının sosyal yapısı birbirine benzemez. Bundan dolayı da şehir 

ve köylerdeki dinî hayat ve dinî anlayışların birbirinin aynı olmaması doğaldır. 

 Ayrıca, toplumları derinden etkileyen savaş, doğal afet, siyasi ve ekonomik krizler de çeşitli 

yorumların ortaya çıkmasında etkili olmuştur. 

 Sosyal hayatın kendine özgü yapısı her alanda olduğu gibi İslam düşüncesinde de farklı yorum 

biçimlerinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur 

Kültürel Sebepler 

 İslam dini kısa zamanda Arabistan Yarımadası’nın dışına yayıldı ve Suriye, İran, Irak, Mısır gibi 

bölgeler İslam coğrafyasının bir parçası haline geldi.  

 Bu bölgelerde yaygın olarak Hristiyanlık, Yahudilik, Mecusilik ve Zerdüştlük gibi inançlar 

hâkimdi. Dolayısıyla bazı Müslümanlar yaşadıkları coğrafyanın örf, âdet ve kültürlerinden 

etkilenerek İslam dininin anlaşılması, yorumlanması ve yaşanmasında farklı bir yaklaşım 

benimsediler. 

 Müslümanların yaşadığı bölgeler birbirlerinden tamamen farklı kültürel ortamlara sahiptir. Bu 

sebeple Müslümanlar aynı dinî sorunlara farklı çözümler üretmişlerdir. Ancak bu farklı çözümler 

dinin değişmez esaslarıyla ilgili değildir. 

Coğrafî Sebepler 

 Hz Peygamber’in vefatından yarım asır geçmeden İslam coğrafyası fetihlerle birlikte farklı 

iklimlere sahip, çeşitli kültür ve dinlere mensup milletleri içine alan geniş topraklara ulaştı. 

 Coğrafi sebeplere dayanan yaşam biçimlerinde çeşitlilik; değişik yorum ve uygulamaların ortaya 

çıkmasının nedenlerindendir.  

 Mesela coğrafi sebeplere bağlı olarak kıyafet, yemek kültürü ve diğer alanlardaki çeşitlilik, İslam 

düşüncesine ait yorumlar üzerinde de etkisini göstermiştir. 

Siyasi Sebepler 

 İslam düşüncesinde birçok yorum farklılığının ortaya çıkmasının başlıca nedenlerinden biri de 

siyasi sebeplerdir. Siyasi sebepler dinin anlaşılması ve uygulanmasında doğrudan veya dolaylı 

olarak etkisini göstermiştir. 

 Mesela Hz. Peygamber’in vefatından sonra kimin halife olacağıyla ilgili tartışmalar, ileri sürülen 

görüşler ve her görüşün ayet ve hadislerle delillendirilmesi çabaları birçok mezhebi ortaya 

çıkarmıştır. 
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 Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Aişe (r.a.) arasında meydana gelen Cemel Vakası ile Hz. Ali (r.a.) ve Muâviye 

b. Ebî Süfyan arasında meydana gelen Sıffın Savaşı; Haricilik ve Şiilik gibi siyasi itikadi ekollerin 

ortaya çıkmasında etkili olmuştur. 

Dinî Metinlerden Kaynaklanan Sebepler 

 İslam’ın ana kaynakları olan Kur’an-ı Kerim ve hadisler dinî metinlerin başında yer alır. Ayet ve 

hadislerin tamamı anlam bakımından herkesin anlayacağı kadar açık değildir. Bu metinlerde 

geçen bazı kavram ve ifadeler farklı anlayış ve yorumların ortaya çıkmasında etkili olmuştur.  

 

 Mesela Kur’an’da bazı ayetlerde yer alan Allah’ın (c.c.) eli ve O’nun yüzü (zâtı) gibi ifadeler, 

bazı İslam âlimleri tarafından herhangi bir yoruma tabi tutulmadan Allah’ın (c.c.) insan gibi eli 

ve yüzü olduğu şeklinde anlaşılmış, kimi alimler de bu ifadeleri “Allah’ın (c.c.) kudreti” ve 

“Allah’ın (c.c.) zatı” şeklinde yorumlamayı tercih etmişlerdir. 

 Te’vil: Birçok anlama gelme ihtimali olan bir ayetin, İslam bilginleri tarafından içerdiği 

anlamlardan birinin tercih edilmesidir. 

 İslam dünyasında din anlayışındaki farklılıkları bir zenginlik olarak görmek gerekir. Çünkü 

yorum farklılıkları düşünce alanında bir dinamizme ve canlılığa neden olur. 

2. DİNÎ YORUMLARLA İLGİLİ BAZI KAVRAMLAR 

 Din, sağlam temeller üzerine oturmuş bir ev olarak düşünülürse, mezhepler de o evin odası 

gibidir. 

 Dinin inanç, ibadet ve ahlak olmak üzere üç ana temeli vardır. 

 İnanç, insanın iç dünyasını kuşatır. 

 İbadetler: dış dünyasına yansır. Dinî hayatı daha bir görünür kılar.  

 Ahlak: Dinlerde inanç ve ibadet konularını tamamlayan unsurlar ise ahlaki hükümlerdir. Ahlak, 

insan davranışlarının temelini oluşturur. 

 İtikad / ç. Akaid = Dinlerin inanç sistemlerini ifade etmek üzere itikad veya akaid kavramları 

kullanılır. İslam dininin inanç esaslarını da İslam itikadı oluşturur.  

 Kelam: İslam itikadını delilleriyle savunan ilme kelam denmektedir. 
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 Fıkıh: İslam’ın ibadet anlayışı ve prensipleri fıkıh terimiyle ifade edilir. Fıkıh ibadet hayatına 

dair prensipleri ele alır. 

 Mezhep: Dinin inanç esaslarını veya amelî hükümlerini anlama ve yorumlama konusunda 

kendine özgü yaklaşımlara sahip düşünce sistemidir. 

 Günümüze kadar varlığını devam ettiren mezhepler genel hatlarıyla; itikadi-siyasi, ameli-fıkhi 

yorumlar olmak üzere ikiye ayrılır. 

 Fırka: siyasi ve itikadi mezhepler için kullanılan terimdir.  

 Siyasi-itikadi oluşumlar “fırka” olarak isimlendirilirken 

“mezhep” ise fıkhi oluşumlar için verilen bir isimdir. 

 

 

3. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ VE SİYASİ YORUMLAR 

 Hz. Peygamber’in vefatından sonra yaşanan siyasi gelişmeler, dinî yorumların ortaya çıkmasına 

sebep olmuştur. 

 Başlangıçta siyasi yorum farklılıklarından kaynaklanan ihtilaflar zamanla bazı itikadi 

mezheplerin oluşmasına neden olmuştur. 

 İslam düşüncesinde inanç konularıyla ilgili olarak yapılan tartışmalar sonucunda ortaya çıkan ve 

en yaygın olarak bilinen itikadi siyasi mezhepler; Ehl-i Sünnet ve Şia’dır. 

 

Ehl-i Sünnet 

 Hz. Peygamber ile sahabenin, dinin temel konularında takip ettikleri yolu benimseyenler Ehl-i 

Sünnet olarak tanımlanmıştır. 
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 Hz. Peygamber hayattayken Ehl-i sünnet dahil hiçbir mezhep yoktu. İslam ve ona gönül 

verenlerin tümü için Müslüman kavramı kullanılmıştır. 

 Ehl-i sünnet İslam dininin temel inanç esaslarında genel 

olarak aynı düşündüğü hâlde bu inanç esaslarının 

yorumlanmasında ve açıklanmasında farklı görüşler 

benimseyerek kendi içerisinde Maturidilik ve Eşarilik 

olmak üzere iki ana ekole ayrılmıştır. 

 Maturidilik: Ebû Mansur Muhammed b. Mahmud el-

Maturidi es-Semerkandi’nin (ö.333/944) görüş ve 

düşünceleri çevresinde oluşmuş itikadi ekoldür. 

 Fıkıh konularında Hanefi mezhebinin görüşlerini kabul etmiştir. İmam Maturidi, inanç 

konusunda da Ebû Hanife’den etkilenmiş, onun eserlerinde geçen konuları ayrıntılarıyla 

açıklamıştır. Dinî konuları herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde aklî ve naklî delillerle 

ispatlamıştır. 

 Maturidilik, özellikle Türkler arasında tanınmış ve kabul edilmiştir. Bu mezhep Türkiye, Kuzey 

Afrika, Orta Asya, Hindistan, Pakistan, Malezya ve Endonezya’yı kapsayan geniş bir coğrafyaya 

yayılmıştır. 

Eşarilik 

 Ebû’l-Hasen el-Eşarî’nin görüşleri çevresinde şekillenmiş olan bir yorum biçimidir.  

 Ebû’l-Hasen el-Eşarî, 873 yılında Basra’da doğmuş, 936 yılında Bağdat’ta vefat etmiştir. 40 

yaşına kadar Mutezile’nin görüşlerini savunmuştur. Hayatının sonraki kısmında ise Mutezile’nin 

görüşlerine açıkça karşı çıkmış, hadis ve sünneti merkeze alan bir yaklaşımı benimsemiştir. 

 Eşarilik, akılcı bakış açısına sahip olan ve bunu gereğinden fazla ön plana çıkaran Mutezile 

ekolüne bir tepki olarak varlığını devam ettirmiştir. 

Şia 

 Şia, Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali’yi (r.a.) ve ehl-i beytini halifeliğe (imamet) en 

layık kişi olarak gören ve onu meşru halife kabul eden; ondan sonraki halifelerin de onun 

soyundan gelmesi gerektiğine inanan toplulukların ortak adıdır. 

 Şiiler, imamet konusunu inanç esaslarından biri olarak kabul ederler. Onlara göre Hz. Ali’nin 

(r.a.) imameti hem ayetlerle hem de Hz. Peygamber’in vasiyetiyle sabit olmuştur. Dolayısıyla Hz. 

Ali’den (r.a.) önce hilafet makamına gelenlerin yönetimleri meşru değildir.  

 Şia’ının iki önemli kolu vardır. İmamiyye ve Zeydiyye. 
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4. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE FIKHİ YORUMLAR 

 Fıkhi alandaki bu soru ve sorunlara çözüm bulabilmek için çalışan İslam âlimleri etrafında 

topluluklar oluşmuş böylece ameli fıkhi yorumlar ortaya çıkmıştır. 

 Halkın dinî uygulamalar konusundaki sorularına verilen cevaplar, zamanla sistemleşerek fıkhi 

mezhepleri oluşturmuştur. 

 Dinî uygulama alanında ayet ve hadislerin farklı yorumlanması ve ameli anlamda ortaya çıkan 

küçük farklılıklar İslam toplumu için önemli kolaylıklar sağlamıştır. 

 İcma: İslam alimlerinin bir konuda fikir birliğinde olması. 

 Kıyas: Benzer hükümlerden yeni bir hüküm çıkarmak. 

Hanefilik 

 Hanefilik, İmam-ı Azam Ebû Hanife’nin görüş ve düşüncelerine dayanan fıkhi ekolün adıdır. 

Ebû Hanife, kendinden önceki fıkhi görüş ve rivayetleri, dönemindeki şartları ve ihtiyaçları 

dikkate alarak değerlendirmiştir. 

 Hanefilik, günümüzde daha çok Türkiye, Balkanlar, Hindistan, Pakistan, Afganistan, Irak, Suriye 

ve Türk Cumhuriyetlerinde yaşayan Müslümanlar arasında yaygındır. 

Malikilik 

 Malikilik, büyük hadis ve fıkıh âlimi olan Malik b. Enes’in görüşlerine dayanır. 

 Görüş ve uygulamalarında Kur’an, sünnet, sahabe ve tabiin sözlerine sırasıyla riayet eder. 

 Maliki mezhebinin en önemli özelliği, Medine halkının uygulamalarına diğer mezheplerden daha 

fazla önem vermesidir. 

 İmam Malik’in görüşleri Hicaz bölgesinde yayılmış, ardından öğrencileri aracılığıyla Mısır, 

Kuzey Afrika ve Endülüs’e taşınmıştır. İspanya’da kurulan Endülüs Emevi Devleti, bir dönem 

Malikiliği resmi mezhep olarak benimsemiştir. Günümüzde Maliki mezhebi Mısır, Tunus, 

Cezayir, Fas ve Sudan’da yaşayan Müslümanlar arasında yaygındır. 

Şafiilik 

 Şafii mezhebi, Muhammed b. İdris eş-Şafii’nin dinî yorum ve görüşlerini esas alır. 

 İmam Şafii, çok farklı coğrafyalarda bulunmuş ve karşılaştığı farklı problemlere cevap verme 

konusunda kendisinden sonraki âlimlere örnek olmuştur. Yaptığı yorumlar, karşılaşılan farklı 

sorunların çözümünde ufuk açıcı olmuştur. 

 İmam Şafii, fıkıh usulünün sistemleşmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Fıkıh usulü ilminin 

temel ilkelerini ortaya koyduğu “er-Risale” isimli kitabı günümüze kadar ulaşmış önemli 

eserlerdendir. Bu eseri kendisinden sonra gelen pek çok fıkıh âlimine kaynak olmuştur. 

 Şafii mezhebi, ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Mısır, Suriye, Filistin, Irak 

ve Endonezya gibi ülkelerde yaşayan Müslümanlar arasında yaygındır. 
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Hanbelilik 

 Hanbeli mezhebi, ünlü hadis ve fıkıh âlimi Ahmed b. Hanbel’in görüşlerini esas alır.  

 Bağdat’ta ortaya çıkan Hanbelilik, Ahmed b. Hanbel’in önde gelen öğrencileri tarafından İslam 

dünyasının diğer bölgelerine de yayılmıştır. Bu mezhep günümüzde daha çok Hicaz bölgesi, Irak, 

Suriye, Filistin ve Mısır’da yaygındır. 

Caferilik 

 Caferi mezhebi, İmam Cafer-i Sadık’ın inanç, ibadet ve muamelat konusundaki görüşlerini esas 

alan bir oluşumdur.  

 Caferilik; İran, Irak, Suriye, bazı körfez ülkeleri ile Afganistan ve Pakistan gibi yerlerde yaşayan 

Müslümanlar arasında yaygındır. Ülkemizin bazı yörelerinde de bu mezhebi benimseyen 

Müslümanlar yaşamaktadır. 

İSLAM TARİHİNDEKİ DİNİ YORUMLAR 

YORUM 

BİÇİMLERİ 

EHLİ SÜNNET ŞİA / ŞİİLİK 

İTİKADİ / 

İNANÇLA İLGİLİ 

 Maturidilik  (İmam Maturidi) - Kitabü’t-Tevhid 

 Eşarilik (İmam Eşari) 

 İmamiye 

 Zeydiye 

FIKHİ / 

İBADETLERLE 

İLGİLİ 

 Hanefilik (İmamı Azam Ebu Hanife) 

 Şafilik (Muhammed. İdris İmam Şafii) – Er-Risale 

 Malikilik (İmam Malik) - Muvatta 

 Hanbelilik (Muhammed b. Hanbel) - Müsned 

 Caferilik   

(Cafer es-Sadık) 

 

TASAVVUFİ / 

AHLAKLA İLGİLİ  

 Yesevilik (Ahmet Yesevi) – Divanı Hikmet 

 Kadirilik (Abdülkadir Geylani) 

 Mevlevilik (Mevlana) - Mesnevi 

 Alevilik – Bektaşilik (Hacı Bektaşı Veli) – Makalat 

 Yunus Emre - Divan ve Risâletü'n-Nushiyye  

 Rİfailik (Ahmed er-Rifâî)  

 

 

DİĞER  Ahi Evran, Ahilik Teşkilatının kurucusudur  

 

Not: Ahilik ahlaki temellere dayanmasına rağmen tasavvufi yorumdan ziyade sosyal bir teşkilat olarak 

değerlendirilmelidir. Bundan dolayı TYT – AYT sorularında bu fark ile ilgili sorular gelebilir. 

101



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

10. Sınıf
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi

M
E

B
   

20
18

 -
 2

01
9 

   
● 

   
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 Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar - 1

1.  İslam tarihinde ortaya çıkan problemlere âlimlerin çözüm 
üretmeye çalışması ve dine aykırı düşmeyen farklı bütün 
yorumlar hakikatin ortaya çıkmasına katkı sağlayan çaba-
lar olarak görülmelidir. Bunun için de İslam dünyasında or-
taya çıkan ve vahyin özüne ters düşmeyen tüm yorumlar, 
farklılıkları temsil eden bir kültürün zenginliği olarak görül-
meli ve hoşgörü temelinde değerlendirilmelidir.

Buna göre İslam düşüncesindeki farklı yorumlarla il-
gili aşağıdaki sonuçların hangisine varılamaz?

A)  Kolaylık sağladığına
B)  İnsan ürünü olduğuna
C)  Din değil dinin yorumu olduğuna
D)  Düşünce zenginliğini gösterdiğine
E)  Sorunlara çözüm arayışı olduğuna

2.  Kur’an-ı Kerim’de;

• tek manalı olup yoruma ihtiyacı olmayan,
• manası başka bir açıklamaya ihtiyaç duyurmayacak öl-

çüde açık seçik

olan ayetlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mesânî  B) Muhkem  C) Mekkî
D) Müteşabih  E) Medenî 

3.  İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarıyla ilgili aşa-
ğıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Din değil, dinin anlayışıdır.
B) Sorunlara çözüm arayışıdır.
C) Bir metodolojiye dayanan fikirlerdir.
D) İnsan kaynaklı olduğundan hata içerebilir.
E) Dört mezhebin ortaya çıkmasıyla son bulmuştur.

4.   • “Andolsun, biz bu Kur’an’da insanlar için her türlü mi-
sali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya 
her şeyden daha çok düşkündür.”

(Kehf suresi, 54. ayet)
• “… Onun (Kur’an) bir kısım ayetleri muhkemdir ki bunlar 

kitabın esasıdır, diğerleri ise müteşâbihtir. Kalplerinde 
sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu (kişisel 
arzularına göre) te’vil etmek için ondaki müteşâbihlerin 
peşine düşerler. Hâlbuki onun te’vilini ancak Allah bilir; 
bir de ilimde yüksek pâyeye erişenler. Derler ki: Ona 
inandık, hepsi rabbimiz katındandır. (Bu inceliği) yalnız 
aklıselim sahipleri düşünüp anlar.”

(Âl-i İmrân suresi, 7. ayet)
Bu ayetlerde İslam düşüncesindeki yorum farklılıkla-
rına etki eden;

 I. insan yapısı,
 II. dini metinler,
 III. kültürel farklılık,
 IV. coğrafi farklılık

gibi faktörlerden hangilerine işaret edilmiştir?

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

5.  İslam düşüncesinde “dinin inanç esaslarını veya amelî 
hükümlerini anlama ve yorumlama konusunda kendine 
özgü yaklaşımlara sahip düşünce ekollerine” verilen ad 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarikat  B) Mezhep  C) Hizb
D) Tasavvuf  E) Topluluk

6.  İmam Şafii, dönemin ilim merkezlerini gezerken gördü-
ğü farklı bölgelerin geleneklerini tanıdıkça daha önce bir 
konuyla ilgili verdiği bazı fetvalarını bulunduğu çevrenin 
şartlarına göre gözden geçirmiş ve fetvalarında değişik-
liğe gitmiştir.
Bu durumun gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)  Fetvaların her bölge için geçerli olması
B)  İslam’ın her kültüre özel ilkelerinin olması
C)  Doğruların kültürden kültüre farklılık göstermesi
D)  Âlimlerin yararlandıkları kaynakların farklı olması
E)  İslam’ın zaman ve mekâna göre yeniden yorumlan-

ması ihtiyacı

14
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10. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

14

7.  Pek çok Arap kabilesi Arap yarımadasındaki çöllerde gö-
çebe hayatı yaşamaktaydı; pek azı ise yerleşik hayata 
geçmişti ve olaylara bakışları buna göre şekillenmişti.

Bu parçada İslam düşüncesindeki yorum farklılıkla-
rına etki eden;

 I. sosyal,
 II. coğrafi,
 III. insanın yapısı

gibi faktörlerden hangileri vurgulanmıştır?

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

8.  Peygamberimizin vefatından sonra kimin halife olacağıy-
la ilgili tartışmalar, ileri sürülen görüşler ve her görüşün 
ayet ve hadislerle delillendirilmesi çabaları birçok mez-
hebin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Bu parçada İslam düşüncesinde yorum farklılıklarına 
etki eden;

 I. siyasi,
 II. dini metinler,
 III. insanın yapısı,
 IV. kültürel farklılık

gibi faktörlerden hangilerine vurgu yapılmıştır?

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

9.  Hz. Muhammed’in vefatından sonra İslam düşünce-
sinde yorum farklılıklarının ortaya çıkmasının önce-
likli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)  İslam’ın farklı kültürel havzalara yayılması
B)  Müslümanların yeni problemlere çözüm arayışları
C)  Dinî metinlerin yapısı gereği yorumlanmaya açık oluşu 
D)  Müslümanların farklı düşünce sistemleriyle karşılaşması
E)  Problemlerin artık peygamber tarafından çözüleme-

yecek olması

10.  Müfessirler Kur’an’ın doğru anlaşılması ve yorumlanması 
için belli bir metodoloji geliştirmişlerdir. Öyle ki tefsir bu 
metodolojiye bağlı kalarak yapılabilir. Arapçanın çok iyi 
bilinmesi, ayetlerin nüzul sebepleri ve vahyin indiği dö-
nemin özelliklerinin iyi bilinmesi, ayetleri birbirleri ile bağ-
lantısını anlama faaliyeti bu metodolojinin ilkelerinden 
bazılarıdır. Dolayısıyla belli bir yönteme bağlı kalmadan 
yapılan yorumların sağlıklı olmayacağı gerçeği göz ardı 
edilmemelidir.
Bu parçada vurgulanan husus aşağıdakilerden han-
gisidir?

A)  Müfessirde bulunması gereken niteliklerin neler olduğu
B)  Kur’an’ı doğru anlamanın nasıl gerçekleştirileceği
C)  Dinî metinleri anlamanın kolay olduğu
D)  Kur’an’ın doğru anlaşılması gerektiği
E)  Tefsir ilminin niçin gerekli olduğu

11.  Bir yolculukta sahabeden biri başından yaralanır. Yol es-
nasında gusül abdesti alması gerekir ve arkadaşlarına 
“Benim teyemmüm yapmam konusunda ruhsat olduğu-
nu düşünüyor musunuz?” diye sorar. Onlar da su varken 
teyemmüm edemeyeceğini, dolayısıyla bir ruhsat olma-
dığını söylerler. Bunun üzerine adam gusletmiş ancak 
yarası su alıp kötüleştiğinden dolayı ölmüştü. Durum 
Resulullah’a bildirilince onlara şöyle çıkışmıştı: “Onu öl-
dürdüler... Bilmiyorlarsa sorsalar ya! Muhakkak ki cehalet 
hastalığının ilacı sormaktır…” 
Bu hadisten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Bir konuda hüküm vermek için o alanda uzman olmak 
gerekmez.

B) Dinin hükümleri hiçbir gerekçe ile değiştirilemez.
C) Soru sormanın zamanı ve yeri iyi bilinmelidir.
D) Doğru uygulama doğru bilgiye bağlıdır.
E) Kişi bilmediğinden sorumlu değildir.
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İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar - 2

15

1.  Hz. Ali ile Hz. Aişe arasında meydana gelen Basra savaşı ile 
Hz. Ali ve Muaviye bin Ebu Süfyan arasında meydana gelen 
Sıffin Savaşı’nda ölen ve öldürülen Müslümanların dünya ve 
ahiretteki durumlarının ne olacağıyla ilgili tartışmalar birtakım 
itikadi yorumların doğmasına zemin hazırlamıştır.

Bu parçada İslam düşüncesinde yorum farklılıklarına 
etki eden faktörlerden hangisine vurgu yapılmıştır?

A)  Siyasi sebepler
B)  Dini metinler
C)  İnsanın yapısı
D)  Kültürel farklılık
E)  Coğrafi etkenler

2.  “Halife’nin (devlet yöneticisi) masum (günahlardan ko-
runmuş) ve en üstün kişi” olması gerektiğini savunan 
siyasi-itikadi ekol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şafiilik  B) Hanbelilik  C) Eşarilik
D) Şiilik E) Maturidilik

3.  İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının sebeplerinden 
biri de dini metinlerdeki bazı ifadelerdir.

Buna göre Ku’an’da geçen;

 I. “Allah’ın kudreti”, 
 II. “Allah’ın yüzü”,
 III. “Allah’ın eli”

gibi ifadelerden hangileri bunlardandır?

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

4.  İslam düşüncesinde mezhepler siyasi-itikadi ve ameli- 
fıkhi olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ayrıma sebep olan du-
rum ise bu mezheplerin görüş belirttiği konulardır. İnanç 
alanıyla ilgili konularda düşünceler ileri süren mezhepler 
itikadi mezheplerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi amelî-fıkhî mez-
heplerden biri değildir?

A) Hanefilik B) Şiilik  C) Malikilik
D) Hanbelilik E) Şafiilik

5.   • Allah, ahiret gününde müminler tarafından görülebile-
cektir.

• Kendilerine dini tebliğ ulaşmayan kimseler, akıllarıyla 
Allah’ı bulmak ve iman etmekle yükümlü değildir.

• Ahiret hayatıyla ilgili konular ancak vahiyle bilinir ve akıl 
ise bunların imkân dâhilinde olduğunu kabul eder.

• İyi ve kötü, güzel ve çirkin akıl ile değil vahiyle biline-
bilir. Bir şey Allah emrettiği için güzel, yasakladığı için 
çirkindir.

Temel görüşlerinden bazıları verilen bu itikadi ekol 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maturidilik  B) Şia C) Eşarilik 
D) Zeydilik  E) İmamiye

6.  Akla değer veren bir âlimdir. Bu sayede akıl ve nakil (ayet ve 
hadisler) arasında kendine has bir denge kurmuştur. İmam-ı 
Azam Ebu Hanife’nin anlayışı doğrultusunda gelişen yorum 
biçimini sistemleştirerek bu düşünceye itikadi alanda yeni 
bir boyut kazandırmıştır. Kurduğu ekolün bazı görüşleri şu 
şekildedir: İman, dil ile ikrar ve kalp ile tasdikten ibarettir. 
Amel imana dâhil edilemez. Çünkü yüce Allah, Kur’an’ın bir-
çok ayetinde iman ve amele ayrı ayrı değinmiştir.

Bu parçada sözü edilen âlim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Caferi Sadık  B) İmam Mâlik  C) İmam Eş’ari
D) İmam Matüridî  E) İmam Şafii
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7.   • Görüş ve uygulamalarında tabiin sözlerini de kaynak 
kabul eder.

• Medine halkının uygulamalarına diğer mezheplerden 
daha fazla önem verir.

• Günümüzde Mısır, Tunus, Cezayir, Fas ve Sudan’da 
yaşayan Müslümanlar arasında yaygındır.

• Dinin doğru anlaşılmasında, Hz. Peygamberin dene-
timinden geçtiği için Medine halkının örfü öncelikli bir 
konuma sahiptir.

Bu bilgiler aşağıdaki amelî-fıkhî yorumlardan hangi-
sine aittir?

A) Şafilik  B) Malikilik  C) Caferilik
D) Hanefilik  E) Hanbelilik

8.  Amelî-fıkhî yorumların önderlerinin telif ettiği bazı 
eserler şunlardır:
• Muvatta
• er-Risale
• el-Müsned
• Fıkhu’l-ekber

Aşağıdaki âlimlerden hangisinin eseri burada veril-
memiştir?

A) İmam Şafii 
B) Ebu Hanife
C) İmam Malik 
D) Cafer-i Sadık
E) Ahmed bin Hanbel

9.  Amelî-fıkhî yorumlarla ilgili aşağıdakilerden hangi-
sinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) Peygamberimizden sonra ortaya çıkan problemlere 
çözüm arayışları sonucu oluşmuşlardır.

B) Caferilik, problemlerin çözümünde diğer dört mez-
hepte kullanılmayan deliller kullanmıştır.

C) İslam düşünce tarihinde günümüze ulaşmayan amelî-
fıkhî yorumlar da ortaya çıkmıştır.

D) Farklılık, problemlere çözüm üretme yöntemlerinden 
ileri gelmiştir.

E) Her amelî-fıkhî yorumun takip ettiği ayrı bir siyasi-iti-
kadi yorum vardır.

10.  Hz. Peygamberin vefatından sonra zamanla ortaya çıkan belli 
görüş ve düşünceler çerçevesinde farklı din anlayışları oluş-
muştur. Bu farklı anlayışlar dinin kendisi değil onun bir yoru-
mu olarak kabul edilmiş ve bu kabul dolayısıyla Müslüman 
toplumlarda canlı bir düşünce ortamı oluşmuştur.

Bu parçada, İslam düşüncesindeki yorumlarla ilgili; 

 I. Farklı yorumların kaynağının Kur’an ve sünnet oldu-
ğuna,

 II. Farklı dini yorumların fikri bir zenginlik olduğuna,
 III. Din ve din anlayışının birbirinden farklı olduğuna

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

11.  Hz. Peygamberin vefatından sonra birtakım sebeple-
re bağlı olarak ayet ve hadislerin yorumlarından ortaya 
çıkan farklı görüş ve düşünceler farklı din anlayışlarını 
oluşturmuştur. Bu anlayışlar ilk zamanlarda dağınık bir 
şekilde kendini göstermişse de sonraları her anlayış ken-
dine has bir yöntem geliştirerek sistemleşmiştir.

İslam düşüncesinde sistemleşen bu dini anlayışlara 
verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Din B) İçtihat  C) Mezhep
D) Tasavvuf E) Tarikat

12.  Mezhepler;

• Allah’ın varlığı ve birliği hususunda,
• Hz. Muhammed’in (sav.) peygamberliği konusunda,
• Namaz, hac, zekât ve oruç gibi temel ibadetlerin farz 

olduğu hususunda ittifak etmiştir.

Bu bilgilerden, İslam düşüncesiyle ilgili aşağıdaki 
yargıların hangisine varılabilir?

A) Dinin temel ilkelerinde ihtilaf edilmemiştir.
B) İhtilaflar daha çok fıkhî konularda ortaya çıkmıştır.
C) İnanç konusunda konuşmaktan uzak durulmuştur.
D) İnançla ilgili hususlarda hiçbir fikir ayrılığı olmamıştır.
E) Farklı fikirler kendilerini ifade etme imkânı bulamamıştır.
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İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar - 3

16

1.  Sözlükte “bir şeyi bilmek, iyi ve tam anlamak, derinleme-
sine kavramak” anlamına gelen fıkıh kelimesi İslam’ın ilk 
dönemlerinde aynı anlamlarda kullanılmıştır. Ancak Kur’an 
ve hadisin İslam toplumunun iki temel bilgi kaynağı olma-
sı sebebiyle kelime, genelde Kur’an ve hadis merkezli dini 
bilgiyi ve anlayışı ifade etmektedir. İslam toplumunda dini 
bilginin gelişip alt ilim dallarının oluşmasına paralel olarak 
fıkıh, hicri II. yüzyılın sonlarından itibaren İslam’ın uygulan-
masına dair çözüm üretme anlamında sistemli bir ilim haline 
gelmeye başlamıştır. Sonuç olarak fıkıh, İslam’ın bireysel 
ve toplumsal hayata dair amelî hükümlerini bilmeyi ve bu 
konuyu inceleyen ilim dalını ifade eden bir terim olmuştur.

Bu parçadan fıkıh kavramıyla ilgili aşağıdaki sonuç-
ların hangisine varılamaz?

A)  İslam düşüncesinde ortaya çıkan ilk ilim dalıdır.
B)  Kur’an ve sünnete bağlı dini bir anlayışı ifade eder.
C)  İslam’ın amelî yönüyle ilgili bir ilim dalının adı olmuştur.
D)  İslam’ın uygulama alanına dair geliştirilen çözümleri 

kapsar.
E)  İlim dalı olarak Hz. Peygamberden çok sonraları sis-

temleşmiştir.

2.  İslam toplumunda ortaya çıkan problemlere fıkıh ilmi 
çözüm üretirken; 

 I. kıyasa başvurmak,
 II. icmayı dikkate almak,
 III. Roma hukukunu incelemek

gibi yollarından hangilerine başvurmuştur? 

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

3.  Dini ve siyasi liderliğin en üst makamına imamet denir. 
Hz. Peygamberin vefatından sonra bu makamın Hz. 
Ali’nin hakkı olduğunu ileri süren siyasi-itikadi ekol bu ko-
nuyu dinin temel ilkesi olarak görmüştür.

Bu parçada sözü edilen siyasi-itikadi ekol aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Hanefilik B) Eşarilik C) Malikilik
D) Şia E) Maturidilik

4.  Asıl adı Muhammed bin İdris’tir. Dönemin birçok ilim mer-
kezlerini gezen ve buralardaki gelenekler hakkında bil-
gi sahibi olmuştur. Bazı fetvalarını, bulunduğu çevrenin 
şartları doğrultusunda zaman zaman gözden geçirmiştir. 
Bundan dolayı da onun Bağdat’ta bulunduğu dönemde 
yaptığı içtihatlar için “eski görüşü”, Mısır’daki içtihatları 
için de “yeni görüşü” tabirleri kullanılmıştır.

Kendi adıyla bir fıkhî-amelî mezhep bulunan bu âlim 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Ebu Hanife
B)  İmam Şafii 
C)  İmam Malik 
D)  Cafer-i Sadık
E)  Ahmed bin Hanbel

5.  Aşağıdakilerden hangisi Caferilikle ilgili yanlış bir 
bilgidir?
A) Günümüzde İran, Azerbaycan, Irak ve Suriye’de ya-

şayan Müslümanlar arasında yaygındır.
B) Namazda Kunut okumak ve ayaktayken elleri aşağı-

ya salıvermeyi sünnet kabul ederler.
C) Her Müslümanın, dinî konularda içtihat edebilecek bir 

düzeye ulaşmasını zorunlu görürler. 
D) Cafer-i Sadık’ın inanç, ibadet ve muamelat konusun-

daki görüşlerini esas alan bir oluşumdur.
E) Kur’an-ı Kerim ve sünnetin yanı sıra masum kabul 

edilen on iki imamın sözlerini de delil kabul ederler.

6.  İslam düşüncesinde;
 I. meleklerin var olduğu,
 II. namazın kılınma şekli,
 III. orucun başlangıç ve bitiş vakti

konularından hangilerinde görüş ayrılığı olduğu söy-
lenebilir?

A) Yalnız II.  B) Yalnız III.  C) I ve II.
D) II ve III.  E) I, II ve III.
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10. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

16

7.  Kur’an, insanları düşünüp araştırmaya teşvik etmiştir. Hz. 
Peygamber de kesin hüküm bildiren ayetler dışındaki ko-
nularda farklı düşünce ve yorumlara açık olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu 
olamaz?

A)  Bağnazlığın artması
B)  Hoşgörünün yaygınlaşması
C)  Bilimsel çalışmaların gelişmesi
D)  Düşünce zenginliğinin oluşması
E)  Din anlayışında farklılıkların doğması

8.  İslam düşünce tarihinde ortaya çıkan farklı dini yo-
rumlar genel olarak değerlendirildiğinde bu yorum-
larla ilgili,

 I. Evrensel ilkeler haline gelmişlerdir.
 II. Sorunlara çözüm arayışının sonucudur.
 III. Farklı yorumlar dinin kendisini de etkilemiştir.

yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?

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

9.  İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarıyla ilgili aşa-
ğıdaki yargılardan hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Dinin yalnızca uygulamayla ilgili konularını kapsa-
maktadır.

B) Vahye uyumlu her farklı yorum düşünsel bir zenginliktir.
C) Tutarlı bir düşünce sistemine sahip olan fikrî ekollerdir.
D) Siyasî-itikadî ve amelî-fıkhî gibi çeşitleri vardır.
E) İnsan ürünü olup değişim ve gelişime açıktır.

10 ve 11. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

İslam’ın ilk yıllarında Müslümanlar, dinî konularla ilgili so-
runlarını Hz. Peygambere danışıyorlardı. Hz. Peygamberin 
vefatından sonra İslamiyet, Arap Yarımadası dışındaki böl-
gelere yayıldı. Böylece Müslümanlar farklı inanç, kültür, örf 
ve âdetlere mensup insanlarla karşılaştılar. Bu durum, yeni 
sorunların ortaya çıkmasına neden oldu. Evrensel bir dinin 
mensubu olmak bu sorunların üstesinden gelmeyi zorunlu 
kılıyordu. Bu aşamada Müslüman bilginler birtakım farklılık-
larla beraber, İslam’ın temel kaynakları Kur’an ve sünneti 
yorumlayarak oradan ilkeler çıkarıp bu ilkeler çerçevesinde 
karşılaştıkları sorunları çözmeye çalışmışlardır.

10.  Bu parçada vurgulanan husus aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Farklı kültürlerin Müslümanların dinî anlayışlarına etki 
ettiği

B) Hz. Peygamberin rehberlik görevini hakkıyla yerine 
getirdiği

C) İslamiyet’in farklı coğrafyalara ulaşmasının birtakım 
sorunlara yol açtığı

D) Müslüman âlimlerin yeni durumlara İslami anlayışa 
uygun çözüm ürettiği

E) Hz. Peygamberin ortaya koyduğu çözümlere Müslü-
manların itiraz etmediği

11.  Bu parçada İslam düşüncesinde yorum farklılıklarına 
etki eden,

 I. Coğrafi,
 II. Kültürel,
 III. İnsanın yapısı

gibi sebeplerden hangilerine değinilmiştir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve II.
D) II ve III.  E) I, II ve III.
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10. Sınıf
Din Kültürü 
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Test 1 1. D 2. A 3. E 4. C 5. E 6. D 7. B 8. A 9. B 10. E 11. B
Test 2 1. A 2. B 3. C 4. A 5. A 6. D 7. B 8. C 9. C 10. A
Test 3 1. C 2. D 3. E 4. A 5. D 6. C 7. E 8. C 9. D 10. E 11. B 12. C
Test 4 1. A 2. D 3. E 4. B 5. D 6. E 7. E 8. A 9. C 10. E 11. D 12. C
Test 5 1. B 2. D 3. B 4. D 5. E 6. C 7. A 8. A 9. C 10. D
Test 6 1. D 2. C 3. E 4. B 5. A 6. D 7. C 8. B 9. D 10. E 11. A 12. B
Test 7 1. B 2. D 3. C 4. E 5. A 6. B 7. C 8. B 9. A 10. D 11. A 12. E
Test 8 1. C 2. B 3. A 4. E 5. D 6. E 7. C 8. E 9. B 10. D 11. C
Test 9 1. E 2. A 3. C 4. D 5. B 6. B 7. E 8. A 9. C 10. B 11. D

Test 10 1. E 2. B 3. A 4. C 5. D 6. E 7. B 8. D 9. A
Test 11 1. B 2. D 3. E 4. A 5. C 6. D 7. D 8. A 9. C 10. E 11. B 12. D
Test 12 1. E 2. A 3. B 4. A 5. E 6. D 7. C 8. E 9. C 10. B 11. B 12. D
Test 13 1. E 2. B 3. D 4. C 5. C 6. E 7. B 8. D 9. B 10. C 11. B 12. E
Test 14 1. A 2. B 3. E 4. C 5. B 6. E 7. C 8. C 9. E 10. B 11. D
Test 15 1. A 2. D 3. E 4. B 5. C 6. D 7. B 8. D 9. E 10. D 11. C 12. A
Test 16 1. A 2. C 3. D 4. B 5. C 6. D 7. A 8. B 9. A 10. D 11. C
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ÖZET 

 Ölüm:  Dünyada yaşayan varlıkların ömürlerinin sona ermesidir.  

 Gayb: Bilinmeyen alem ve bilinmeyen bilgi demektir.  

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

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

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

hesabını vermek üzere diriltilecekleri zamana kıyamet denir. 

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

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

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

dünyadaki yaptıklarının ve yapmadıklarının hesabını vermek üzere bir araya gelmeleri, 

getirilmeleri demektir. 

 Mahşer: Kıyamet günü ikinci kez sûra üflendikten sonra bütün insanların diriltilerek 

mezarlarından kalkıp dünyada iken yaptıkları her şeyin hesabını vermek üzere toplanacakları yere 

mahşer denir. 

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

yapmadıklarından hesaba çekileceklerdir.  

 Mizan: Amelleri tartan manevi tartı 

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

olan müminlerin, içerisinde sonsuza dek kalacakları mutluluk yurdudur. 

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

sürdüren ve günahı affedilmeyen insanların ahiret aleminde cezalandırılacakları yerdir. 

3. AHIRETE UĞURLAMA 

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

 Ölen kişiler için yapılan davranışlar: 

 Ölen kişinin vefatını, onu tanıyanlara duyurmak için salâ okumak 

 Ölen kişinin borçlarını ödeyip vasiyetini yerine getirmek 

 Cenaze namazından sonra cemaatten helallik almak 

 Cenaze geçerken ayağa kalkmak 

 Ölenin tabutunu kısa bir süre de olsa taşımak 

 Defin tamamlanana kadar cenaze merasiminden ayrılmamak 

 Mümkün olursa mezara toprak atmak 

 Cenaze sahipleri için taziyede bulunup yemek yapmak 

11. SINIF 1.ÜNİTE: DÜNYA VE AHİRET 
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 Ölen yakınlarımız için mezar taşı yaptırmak 

 Ölen kişi için Kur’an okumak ve dua etmek 

 Ölenin ardından onun adına hayır yapmak   

 

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

bir hayır kurumuna bağışlaması veya bağışlanmasını istemesi. 

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

getirilmesine denir. 

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

bez ile usulüne göre sarılması, kefenlenmesi demektir. 

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

Müslümanlar için farz-ı kifâyedir. 

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

sorumluluk kalkar. 

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

dönerek imamla birlikte cenaze namazını kılarlar. 

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

ölünün yakınlarının üzüntüsünü paylaşmak ve hafifletmeye çalışmaktır. 

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

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

olduğunu kavramasına katkı sağlar. 

 Dua Etmek: Ölen kimselerin günahlarının bağışlanması içi dua edilir. 

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

yararlanacağı eserler yaptırmasına denir. 
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11. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi

1

Dünya ve Ahiret - 1

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

Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?

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

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

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

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

(Mülk suresi, 2. ayet)

Bu ayetlerde vurgulanan ortak husus aşağıdakiler-
den hangisidir? 

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

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

(Bakara suresi, 164. ayet)

Bu ayette kâinattaki olaylara dikkat çekilmesinin 
amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

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

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

nelme duygusu oluşturması

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

Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste verilen mesajlar-
dan biridir?

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

5.  İnsanın var olma amacıyla ilgili soru aşağıdakilerden 
hangisidir?

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

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

(Andrei Tarkovski)

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

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

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

ki kurulamaz.
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11. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Dünya ve Ahiret - 1

1

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

(Kasas suresi, 76 ve 77. ayetler)

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

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

melidir.
E)  Servetin tek elde toplanıp paylaşılmaması toplumsal 

sorunlara sebep olur.

8.  Aşağıdakilerden hangisi varlığının amacını kavramış 
bir kişiden beklenmez? 

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

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

(İsrâ suresi, 72. ayet)

Ayetteki “körlük” ile kastedilen aşağıdakilerden han-
gisidir?

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

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

(Mülk suresi, 3 ve 4. ayetler)

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

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

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

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

suz etkiler.

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

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

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

Bu ayetlerde vurgulanan ortak husus aşağıdakiler-
den hangisidir? 

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

ve Ahlak Bilgisi

2

Dünya ve Ahiret - 2

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

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

(Rum suresi, 19. ayet)

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

(Nahl suresi, 11. ayet)

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

(Hac suresi, 5. ayet) 

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

(En’am suresi, 95. ayet)

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

(Fatır suresi, 9. ayet)

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

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

E)  Dünyanın geçici olduğu bilincini güçlendirir.

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

İslam kültüründe bu hizmetler için kullanılan genel 
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

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

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

Bu hadiste 

I. Müminin zengin olması gerektiği

II. Mümin olanın bazı davranışları yapmaması gerektiği

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

hususlarından hangileri vurgulanmıştır?

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

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

(Enbiya suresi, 35. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisine varılamaz?

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

E)  Ölümden sonra dirilişin olacağına

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

(Enbiya suresi, 34. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz? 

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

E)  Her peygamber, kavminden önce vefat etmiştir.
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11. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

2

Dünya ve Ahiret - 2

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

Bu hadisin mesajı aşağıdakilerden hangisidir?

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

8.  Mevlit hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

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

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

larına gelir.

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

Buna göre cenaze namazında aşağıdaki rükunlardan 
hangisi yoktur?

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

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

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

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

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

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

(Zümer suresi,  68. ayet)

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

A) Haşr B) Diriliş C) Mizan

D) Ahiret E) Mahşer
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11. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi

3

1.  Mevlidin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

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

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

(Enbiya suresi, 47. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

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

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

(Mülk suresi, 2. ayet)

Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangi-
sidir?

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

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

(İnfitar suresi, 1- 5. ayetler)

Bu ayette ahiret yaşamının hangi evresinden söz 
edilmektedir?

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

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

(Kaf suresi, 16-18. ayetler)

Bu ayetlerde söz konusu edilen melekler aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

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

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

(Ahzab suresi, 63. ayet)

Bu ayette kıyametle ilgili; 

I. mutlaka gerçekleşeceği,

II. hakkında soru sorulmaması gerektiği,

III. ne zaman olacağı bilgisine insanın ulaşamayacağı

mesajlarından hangileri verilmektedir?

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

Dünya ve Ahiret - 3
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11. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

3

Dünya ve Ahiret - 3

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

(Casiye suresi, 22. ayet)

Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisine işaret 
edilmektedir? 

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

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

(Mü’minun suresi, 115. ayet)

Bu ayetteki uyarıyı önemseyen kişiden aşağıdakiler-
den hangisi beklenmez?

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

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

(Hadid suresi, 20. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

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

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

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

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

(İsra suresi, 13 ve 14. ayetler)

Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisine 
ulaşılamaz? 

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

caktır.

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

A) Mizan B) Ba’s  C) Cennet
D) Sırat E) Mahşer 

117



 

 

1. HZ. MUHAMMED’IN ŞAHSIYETİ / İNSANİ YÖNÜ 

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

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

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

50. ayet. 

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

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

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

2. HZ. MUHAMMED’IN PEYGAMBERLIK YÖNÜ 

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

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

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

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

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

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

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

şekilde yürütmüştür. 

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

 Tebyin: beyan etmek, açıklamak, izah etmek, gerçeği ortaya koymak anlamına gelir. Hz. 

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

ilkelerini açıklama görevini ifade eder. 

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

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

güzel örnek olmasıdır. 

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

Müslümanların uyması gereken hususlarla ilgili dinî hüküm koyma yetkisi vardır. 

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

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

Müslümanlara haramdır. 

 

 

11. SINIF 2.ÜNİTE: KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 
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3. HZ. MUHAMMED’E BAĞLILIK VE İTAAT 

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

dolayı sevap elde edilen herhangi bir ameli yapmaktır. 

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

yaptığı davranışları onaylamasıdır. 

 Hadis: Daha çok peygamberimizin sözlerini ifade etmek için kullanılmaktadır.  

 Sünnet üçe ayrılır. Buna göre 

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

öğütlere denir. / Hadis 

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

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

sözleri reddetmeyip onaylaması demektir. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

demektir.   

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

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

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

i beytin mensupları olarak değerlendirilmektedir. 
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11. Sınıf
Din Kültürü 

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

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

(Ahzâb suresi, 21. ayet)

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

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

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

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

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

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

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

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

(Ahzâb suresi, 40. ayet)

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

Bu parçada Hz. Peygamberle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi vurgulanmaktadır?

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

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

 (Furkân suresi, 7 ve 8. ayetler)

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

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

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

(Fussilet suresi, 6. ayet)

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

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

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

(Ahzâb suresi, 45 ve 46. ayetler)

Bu ayetlerde Hz. Peygamberin hangi yönü vurgulan-
maktadır?

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

4
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11. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

4

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

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

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

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

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

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

(Ahzâb suresi, 40. ayet) 

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

(Fussilet suresi, 6. ayet)

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

Burada peygamberlere ait aşağıdaki sıfatların hangi-
sinden söz edilmektedir?

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

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

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

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

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

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

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

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

(En’âm suresi, 50. ayet) 

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

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

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

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

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

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

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

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

(En’âm suresi, 50. ayet) 

11.  Peygamber olarak seçilmiş insanların bir takım sıfatları 
vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu sıfatlar arasında yer almaz?

A) Doğruluk B) Fıtrat C) Fetanet 

 D) Emanet E)  İsmet

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

(Furkân suresi, 20. ayet)

Bu ayette peygamberlerin hangi özelliği vurgulan-
maktadır?

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

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

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

(Necm suresi, 1-5. ayetler)

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

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

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

(Nahl suresi, 2. ayet)

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

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

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

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

gibi özelliklerinden hangileri ile ilişkilidir?

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

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

(Kehf suresi, 110. ayet)

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

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

gibi vasıflarından hangileri vurgulanmaktadır?

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

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

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

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

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

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

(Maide suresi, 67. ayet)
Bu ayetlerden,

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

tarmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

5
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11. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Ankebut suresi, 18. ayet)

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

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

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

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

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

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

yücelemez.”

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

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

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

(İsrâ suresi, 94-95. ayetler)

Bu ayetlerde vurgulanan ortak husus aşağıdakiler-
den hangisidir?

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

olduğu

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

(Nahl suresi, 43 ve 44. ayetler)

Bu ayetlerden aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

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

niteliktedir.

123



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

M
E

B
  2

01
8 

- 
20

19
   

● 
  Ö

lç
m

e,
 D

eğ
er

le
nd

irm
e 

ve
 S

ın
av

 H
iz

m
et

le
ri 

G
en

el
 M

üd
ür

lü
ğü

11. Sınıf
Din Kültürü 

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

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

(Haşr suresi, 7. ayet)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ilgilidir.

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

(Ahzâb suresi, 45-46. ayetler)

Aşağıdaki ayetlerde geçen görevlerden hangisine bu 
ayetlerde değinilmemiştir?

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

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

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

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

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

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

(Bakara suresi, 143. ayet)

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

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

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

 I.  fiilî,
 II.  kavlî,
 III. takrirî

sünnetten hangilerinin kapsamına girer?

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

6
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11. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

6

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

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

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

Bu durum;

 I.  fiilî,
 II.  kavlî,
 III. takrirî

sünnetten hangilerine örnek gösterilebilir?

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

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

 I.  fiilî
 II.  kavlî
 III. takrirî

sünnetten hangilerinin kapsamına girer?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Ankebut suresi, 18. ayet)

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

A) Kütüb-i sitte B) Kütüb-i tis’a  C) Kütüb-i erbaa
D) Kelime-i tevhid  E) Kelime-i şehadet
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1. İSLAM’IN AYDINLIK YOLU: HİDAYET 

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

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

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

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

ulaşması” gibi anlamlara gelir.  

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

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

2. ALLAH’I GÖRÜYORMUŞÇASINA YAŞAMAK: İHSAN 

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

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

‟muhsin” denilmektedir.  

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

görmektedir.” Hadis 

3. ALLAH İÇIN SAMIMIYET: İHLAS 

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

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

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

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

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

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

başkasına sunma demektir. 

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

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

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

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

4. ALLAH’IN EMIR VE YASAKLARINA RIAYET: TAKVA 

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

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

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

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

11. SINIF 3.ÜNİTE: KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 
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 Takva; iman, ibadet, ihlas, ihsan, itaat, ahlak, güzel davranış vb. bütün güzellikleri ve hayırlı 

şeyleri kapsar. 

 Müttaki: Takva sahibi kişiler müttaki olarak nitelendirilirler.   

5. DOSDOĞRU YOL: SIRAT-I MUSTAKIM 

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

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

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

kastedilmektedir 

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

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

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

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

ayetler. 

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

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

Fâtiha suresi, 5-7. ayetler. 

 

6. ALLAH YOLUNDA MÜCAHEDE: CİHAT 

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

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

demektir.  

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

 Düşmanlara karşı ülkeyi savunmak amacıyla silahlı mücadele vermek 

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

kullanarak gayret sarf etmek. 

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

münker kavramıyla ifade edilmektedir. 

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

çabası, haramlara ve günahlara karşı nefisle mücadele etmesi  

 Bu son anlam tasavvufta, daha çok mücahede şeklinde kullanılmakta ve ‟insanın kendi 

nefsiyle cihat etmesi” olarak nitelendirilmektedir. 

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

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

gösterilen bütün gayretleri ifade etmektedir. 
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7. İYI, DOĞRU VE GÜZEL DAVRANIŞ: SALİH AMEL 

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

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

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

olan iş, davranış ve filleri ifade eder.  

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

türlü söz, fiil ve davranışa denir. 

 Salih amel, yüce dinimizin emir ve tavsiye ettiği, kişiye ve topluma faydalı olan her türlü iştir. 
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11. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
Kur’anda Bazı Kavramlar - 1

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

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı 
olabilir?

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

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

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

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

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

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

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

(Talak suresi, 11. ayet)

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

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

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

Aşağıdaki ayetlerin hangisi insanın seçiminde özgür 
olduğuyla ilgili değildir?

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

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

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

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

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

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

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

(İsra suresi, 94. ayet)

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

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

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

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

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

(Nur suresi, 54. ayet)

Hidayetle ilgili bu ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan 
hangisine ulaşılamaz?

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

7
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11. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

7

5.  İhsan kavramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

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

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

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

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

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

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

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

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

Numaralanmış tanımlardan hangileri hidayet kavra-
mına aittir?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Hadis-i şerif)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ve Ahlak Bilgisi

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

Numaralanmış durumlardan hangileri ihlaslı bir kişi-
den beklenmez?

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

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

(Sad suresi, 82 ve 83. ayetler)

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

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

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

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

Buna göre muttakiler hakkında aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

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

4.  Aşağıdakilerden hangisi ihlas kavramının zıddıdır?

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

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

Bu tanım aşağıdaki kavramların hangisine aittir?

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

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

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

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

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

 -  İşte takva budur, der.

Bu parçaya göre takvanın anlamı aşağıdakilerden 
hangisidir?

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

Kur’anda Bazı Kavramlar - 2
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8

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

Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi muttakilerle 
ilgili söylenemez?

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

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

Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

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

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

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

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

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

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

(Sebe’ suresi, 6. ayet)

Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

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

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

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

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

anlamına gelmektedir.

Numaralanmış yargılardan hangileri sırat-ı müstakim 
kavramıyla ilgilidir?

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

ve Ahlak Bilgisi

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

Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi cihat kap-
samına girmez?

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

çalışmak
E)  Gerektiğinde vatanını savunmak için düşmana karşı 

savaşmak

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

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

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

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

Bu tanımlarla aşağıdaki kavramlar eşleştirildiğinde 
hangisi dışarda kalır?

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

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

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

başvurulan bir durumdur.

Bu öncüllerden aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarı-
lamaz?

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

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

bul etmelidir.

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

Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi cihadın 
amaçları arasında sayılamaz?

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

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

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

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

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

hangileri farz-ı kifaye kabul edilen cihat çeşitlerindendir?

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

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

Kur’anda Bazı Kavramlar - 3

9
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11. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aşağıdaki hadislerden hangisi cihadın bu türünün 
dayanaklarından biridir?

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

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

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

babaya iyi davranmak ve Allah yolunda cihat etmektir.”

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

Bu tanım,

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

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

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

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

numaralanmış hadislerden hangileriyle ilişkilendi-
rilebilir?

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

ve Ahlak Bilgisi
Kur’anda Bazı Kavramlar - 4

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

Asır suresinden aşağıdaki sonuçların hangisine 
ulaşılamaz?

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

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

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

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

Buna göre,

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

yargılarından hangileri bu hadisin mesajıyla örtüş-
mektedir?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Nisa suresi, 124. ayet)

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

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

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

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

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

bir bağ kurmuştur.

6.  Aşağıdakilerden hangisi salih amel olarak değerlen-
dirilemez?

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

10
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11. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

10

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

(Nisa suresi, 36 ve 37. ayetler)

Bu ayetlerde aşağıdaki salih olmayan amellerden 
hangisine değinilmemiştir?

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

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

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

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

A)  Kavramlar, insanın düşünce dünyasının temelini 
oluşturur.

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

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

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

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

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

Bu metinde, 

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

aldığı kaynaklar hangileridir?

sorularından hangilerinin cevabı yoktur?

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

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

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

(Kehf suresi, 110. ayet)

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

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

12.  Bu ayetten aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

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

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

Mecusi yapar.” Hadis 

 Fıtrat: Herkesin doğuştan İslam’ı yaşayabilecek şekilde yaratılmasıdır.  

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

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

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

varlığına inanmayı ifade eder. 

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

farklı özelliklere sahip birden çok Tanrı’nın varlığına inanırlar. 

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

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

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

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

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

demektir. 

 Deizm; Tanrı’nın varlığını ve âlemin ilk sebebi olduğunu kabul etmekle birlikte akla dayalı bir 

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

adıdır.  Deizm inancını benimseyen kişilere deist denir. 

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

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

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

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

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

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

varlığını kabul etmezler. 

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

kültüründe görünmeyen âlem için gayb ifadesi kullanılır. 

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

olduğunu savunan anlayıştır. 

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

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

felsefi akımın kurucusu Auguste Comte kabul edilir. 

11. SINIF 4.ÜNİTE: İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 
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 Sekülarizm: Bireyin toplumsal yaşamında, duygu ve düşüncelerinde dinin etkisinin tamamen 

silinmesi gerektiğini savunan felsefi düşüncedir.  

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

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

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

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

sadece bu dünyaya odaklanarak yaşamasını öngörür. 

 Agnostisizm: Tanrıʼnın varlığının bilinemeyeceğini ve kanıtlanamayacağını savunan anlayıştır.  

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

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

biçimlerinden farklılık göstermektedir. Ateizmi benimseyen kişiler ateist olarak nitelendirilir. 

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

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

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

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

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

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

şereflisidir. 

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

 

2. YENİ DİNİ HAREKETLER 

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

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

sunan birbirinden farklı oluşumları ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır. 

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

 Yeni dinî hareketler, kıyamet tarikatları olarak da adlandırılmaktadır. 

 Yeni dinî hareketlere milenyum tarikatları da denilmektedir. 

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

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

1. Mevcut dinî yapı ve gelenekle bir şekilde ilgili olanlar 

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

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

son verip Tanrı’nın krallığını başlatacağına inanan kişilere denir. 

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

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

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

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

2016 günü teşebbüs edilen darbe girişimiyle ortaya çıkmıştır.  

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

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

gerektiği varsayımına dayanır. 
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11. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

7

5.  İhsan kavramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

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

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

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

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

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

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

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

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

Numaralanmış tanımlardan hangileri hidayet kavra-
mına aittir?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Hadis-i şerif)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ve Ahlak Bilgisi

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

Numaralanmış durumlardan hangileri ihlaslı bir kişi-
den beklenmez?

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

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

(Sad suresi, 82 ve 83. ayetler)

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

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

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

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

Buna göre muttakiler hakkında aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

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

4.  Aşağıdakilerden hangisi ihlas kavramının zıddıdır?

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

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

Bu tanım aşağıdaki kavramların hangisine aittir?

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

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

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

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

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

 -  İşte takva budur, der.

Bu parçaya göre takvanın anlamı aşağıdakilerden 
hangisidir?

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

Kur’anda Bazı Kavramlar - 2
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Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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11. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

8

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

Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi muttakilerle 
ilgili söylenemez?

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

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

Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

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

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

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

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

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

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

(Sebe’ suresi, 6. ayet)

Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

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

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

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

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

anlamına gelmektedir.

Numaralanmış yargılardan hangileri sırat-ı müstakim 
kavramıyla ilgilidir?

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

ve Ahlak Bilgisi

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

Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi cihat kap-
samına girmez?

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

çalışmak
E)  Gerektiğinde vatanını savunmak için düşmana karşı 

savaşmak

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

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

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

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

Bu tanımlarla aşağıdaki kavramlar eşleştirildiğinde 
hangisi dışarda kalır?

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

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

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

başvurulan bir durumdur.

Bu öncüllerden aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarı-
lamaz?

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

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

bul etmelidir.

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

Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi cihadın 
amaçları arasında sayılamaz?

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

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

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

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

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

hangileri farz-ı kifaye kabul edilen cihat çeşitlerindendir?

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

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

Kur’anda Bazı Kavramlar - 3
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11. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aşağıdaki hadislerden hangisi cihadın bu türünün 
dayanaklarından biridir?

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

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

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

babaya iyi davranmak ve Allah yolunda cihat etmektir.”

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

Bu tanım,

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

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

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

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

numaralanmış hadislerden hangileriyle ilişkilendi-
rilebilir?

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

ve Ahlak Bilgisi
Kur’anda Bazı Kavramlar - 4

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

Asır suresinden aşağıdaki sonuçların hangisine 
ulaşılamaz?

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

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

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

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

Buna göre,

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

yargılarından hangileri bu hadisin mesajıyla örtüş-
mektedir?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Nisa suresi, 124. ayet)

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

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

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

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

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

bir bağ kurmuştur.

6.  Aşağıdakilerden hangisi salih amel olarak değerlen-
dirilemez?

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

10
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11. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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7.  Allah Kur’an’ın pek çok yerinde salih amelleri emretmiş 
ve yapanları övmüş, yapmayanları eleştirmiş ve şöyle 
buyurmuştur: “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak 
koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, 
yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, 
yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz, Allah 
kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Bunlar cimrilik 
eden ve insanlara da cimriliği tavsiye eden, Allah’ın ken-
dilerine lütfundan verdiğini gizleyen kimselerdir. …” 

(Nisa suresi, 36 ve 37. ayetler)

Bu ayetlerde aşağıdaki salih olmayan amellerden 
hangisine değinilmemiştir?

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

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

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

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

A)  Kavramlar, insanın düşünce dünyasının temelini 
oluşturur.

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

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

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

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

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

Bu metinde, 

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

aldığı kaynaklar hangileridir?

sorularından hangilerinin cevabı yoktur?

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

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

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

(Kehf suresi, 110. ayet)

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

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

12.  Bu ayetten aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

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

 Yahudiler, tarihlerini Hz. İbrahim’le (a.s.) başlatırlar. Hz. İbrahim’le (a.s.) oğlu Hz. İshak (a.s.) 

ve onun oğlu Hz. Yakup’un (a.s.) Yahudilik tarihi açısından önemli bir yeri vardır. Bunlar, 

Yahudi milletinin ataları kabul edilir.  

 İsrailoğullarının on iki kabilesi: Hz İshak’ın soyundan gelen  Hz. Yakup’un (a.s.) on iki oğluna 

dayanmaktadır. 

 Yahudi: İsrailoğulları için Yahudi kavramı da kullanılır. Babil Sürgününden sonra Filistin’deki 

Yahuda bölgesine nispetle İsrailoğullarına Yahudi denilmiştir. 

 Musevi: Hz. Musa’nın (a.s.) şeriatına bağlı olan kimse demektir. Yahudiler için kullanılan 

kavramlardan biridir. 

 İsrail: Hz. Yakup’un (a.s.) lakabıdır. 

 Hz. Yakup’un (a.s.) oğulları, kıskançlıkları sebebiyle kardeşleri Yusuf’u (a.s.) kuyuya attılar. Hz 

Yusuf uzun yıllar sonra Babası ve diğer aile fertlerini de Mısır’a getirtti. Bundan sonra 

İsrailoğulları Mısır’da yaşamaya başladılar. Ancak Hz. Yusuf’un (a.s.) vefatından sonra 

İsrailoğulları köleleştirildiler. 

 Hz. Musa (a.s.) Firavun’un sarayında büyüdü. Medyen’e gitti orada evlendi. Peygamberlik görevi 

verildi.  

 10 Emir: Hz. Musa (a.s.), İsrailoğullarını alıp Mısır’dan çıktı. Sina Dağı’na vardığında Allah 

(c.c.) ona, Yahudiliğin temel ilkelerini oluşturan on emri levhalar hâlinde verdi.  (Kitab-ı 

Mukaddes, Eski Ahit, Çıkış, 20: 2-17.) 

 İsrailoğulları, en parlak dönemlerini Hz. Davut (a.s.) ve Hz. Süleyman (a.s.) zamanında 

yaşadılar. 

 Hz. Davut (a.s.), Kudüs’te büyük bir mabet inşa etmek için çalışmalar başlattı. Ancak bu mabedi 

kendisi tamamlayamadan vefat etti. Kutsal mabet, Hz. Süleyman (a.s.) tarafından tamamlandı. 

 Ağlama Duvarı: Günümüzde Yahudi kutsal mabedinin sadece batı duvarı kalmıştır. Bu duvara 

ağlama duvarı denir. 

 Babil Sürgünü: MÖ 587 yılında Babilliler Kudüs’ü ele geçirip kutsal mabedi tahrip ettiler. 

İsrailoğullarını buradan çıkarıp sürgün ettiler. 

 Daha sonra Babillileri yenen Persliler, İsrailoğullarının tekrar Kudüs’e girmesine ve burada kutsal 

mabedi yapmasına izin verdiler. Bu dönemde Yahudi bilgini Ezra’nın önderliğinde Yahudiliğin 

kurum ve kuralları sistemleştirilip yeniden yaşatılmaya başlandı. Kaybolan ve tamamen 

unutulan Tevrat, Ezra tarafından yeniden yazıldı. MÖ 330’lu yılarda da Kudüs, Yunanlıların 

hâkimiyetine girdi. 

11. SINIF 5.ÜNİTE: YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 
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 Roma Sürgünü: Milattan sonra Kudüs’ü işgal eden Romalılar, kutsal mabedi yıktılar ve 

Yahudileri buradan çıkarıp sürgün ettiler. Mabedin yıkılmasından sonra Yahudiler dünyanın 

çeşitli yerlerine dağıldılar. 

 Menora: Yahudiliğin en önemli iki sembolünden biri olarak 

bilinen yedi kollu şamdandır. 

 İsrail Yıldızı: Yahudiliğin en önemli iki sembolünden iç içe 

geçmiş iki yıldızdan oluşan Kral Davut’un (a.s.) mührüdür. 

                     

 Siyonizm: Adını Kudüs’ün en yüksek tepesi olan Sion’dan almaktadır. Yahudilikte Sion kavramı, 

aynı zamanda Kudüs’ü ve genel olarak vadedilmiş toprakları ifade etmek üzere kullanılmaktadır. 

Siyonizm, Yahudi halkının, Sion merkezli bir dünya devleti kurma hedeflerini ifade eder. Buna 

göre Siyonizm, tarihte İsrailoğullarının vadedilen topraklara dönmesini ve Yahudi hayatının 

yeniden canlandırılmasını savunan Yahudi milliyetçiliğidir. 

 Musa b. Meymun: XII. asırda Yahudiliğin inanç esaslarını belirlemiştir. Ancak söz konusu inanç 

esaslarının, bütün Yahudi mezhepleri tarafından kabul gördüğünü söylemek mümkün değildir.  

 Yehova: Yahudilik tek tanrılı bir dindir. Tanrı’nın çeşitli isimleri olmakla birlikte en kutsal ismi 

Yehova’dır. Tanrı’nın gücü sınırsızdır. Yahudilikte Tanrı’ya; güreşmek, yorulmak, dinlenmek 

gibi insani özellikler atfedilmiştir. 

 Malaki: Yahudi inancına göre son peygamber Yahudilere gönderilen Malaki’dir. Bu sebeple 

Yahudiler Hz. İsa’nın (a.s.) da Hz. Muhammed’in (s.a.v.) de peygamberliğini kabul etmezler. 

 Yahudilere göre peygamberler sıradan insanlar olup diğer insanlar gibi günah işleyebilirler. 

Kadınlar arasından da peygamber seçilebilir. 

 Tora : Tverat’ın diğer adıdır. 

 Tanah : Tevrat’ın diğer adıdır. 

 Mesih İnancı: Yahudiler, kendilerini kurtarmak üzere Kral Davut yani Davut Peygamber (a.s.) 

soyundan, Allah (c.c.) tarafından gönderilecek kurtarıcıya denir. Yahudi inancına göre Mesih, er 

ya da geç mutlaka gelecek, Yahudileri kurtaracak, onların düşmanlarını cezalandıracak ve dünya 

barışını sağlayacaktır. Böylece Tanrı’nın krallığı kurulacak ve Yahudilerin dünya hâkimiyeti 

gerçekleşecektir. 

 Ritüel: Dinî bir törenin veya ibadetin kabul edilmiş ve tanımlanmış prosedürleri demektir. 

 Sinagog / Havra : Yahudilikteki ibadethanelere denir. 

 Kipa: Sinagoga başı açık girmek, Tanrı’ya saygısızlık kabul edilir. Bu 

sebeple erkekler başlarına kipa denilen bir tür takke giyerler. Kadınlar 

başörtüsü takarlar. 

 Toplu ritüeller, ergenlik çağına ulaşmış en az on erkeğin katılımıyla 

ve haham denilen din adamlarının yönetiminde yapılır. Kadınlar toplu ritüellere katılamaz ancak 

özel bölmelerden izleyebilir. 
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 Yahudilikte günlük ritüeller sabah, ikindi ve akşam olmak üzere üç kez yapılır. 

 Cumartesi: Cumartesi yani şabat, Yahudilerin haftalık dinlenme ve ritüel günüdür. 

 Günümüzde varlığını sürdüren belli başlı Yahudi mezhepleri şunlardır: 

1- Muhafazakâr Yahudiler 

2- Ortodoks Yahudiler 

3- Reformist Yahudiler 

4- Samiriler 

5- Yeniden Yapılanmacı Yahudiler  

2. HRİSTİYANLIK 

 Hristiyan:  Kaynağını Yunanca Hristos’tan almaktadır. Hristos, İsa’ya bağlanan, onun yolundan 

giden anlamına gelmektedir. Hristiyanlar için Hz. İsa’nın (a.s.) doğduğu Nâsıra kasabasına 

nispetle Nasrani, Hz. İsa’ya (a.s.) nispetle de İsevi gibi nitelemeler de kullanılmaktadır. 

 Hz. İsa (a.s.):  Bir mucize olarak babasız dünyaya gelmiştir ve onun annesinin adı Meryem’dir. 

Filistin’de bulunan Nasıra kasabasında, tahminen MÖ 4. yılda doğan Hz. İsa (a.s.), çocukluğunu 

ve gençliğini, doğduğu kasabada geçirmiştir. 

 Yahudiler, Mesih’in Kral Davut’un soyundan geleceğine ve sadece Yahudileri kurtaracağına 

inandıkları için Hz. İsa’ya (a.s.) iman etmemişler, onun davetine karşı çıkmışlardır.  

 Hz. İsa otuz yaşına geldiğinde ise Allah (c.c.) tarafından peygamber olarak görevlendirilmiş ve 

tebliğ faaliyetlerine başlamıştır. Onun tebliği üç yıl sürmüştür. 

 MS 30 yılında, dönemin Roma valisi tarafından; toplumda kargaşa, anarşi ve isyan çıkarmakla 

suçlanmış ve yargılanarak çarmıha gerilme cezasına çarptırılmıştır. Daha sonra ceza infaz edilmiş 

ve Hristiyanlara göre Hz. İsa (a.s.), çarmıha gerilerek öldürülmüştür. İslam inancına göre Allah 

onu kurtarmıştır. 

 Havari: Hz. İsa’nın (a.s.) kendisine yardımcı olarak seçtiği ve İncil içerisindeki hükümleri, 

öğütleri insanlara bildirmekle görevlendirdiği on iki kişiye havari denir. 

 Pavlus: Zaman içinde Hrsitiyanlık’ın Hz. İsa (a.s.) merkezli bir din olması ve onunla ilgili çeşitli 

yorumlar çerçevesinde ilk çıktığı noktadan çok farklı noktalara evrilmesine neden olan aziz. 

 İznik Konsili: 325 yılında Hristiyanlar arasında inanç birliğini sağlamak için din adamları 

toplanmıştır. İznik Kredosu adıyla bilinen inanç bildirgesi kabul edilmiştir. Bunun yanı sıra İznik 

Konsili’nde çok sayıda İncil’den dört tanesi kilise tarafından kutsal kitap kabul edilmiş, diğerleri 

ise dışlanmıştır. 

 Teslis İnancı: Baba (Tanrı) Oğul (İsa) ve Kutsal Ruh (İlahi Sevgi) 

 Kitab-ı Mukaddes : Hristiyanların kutsal kitabıdır. Kitab-ı Mukaddes, Tevrat (Eski Ahit) ve İncil 

(Yeni Ahit) olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.  

 Eski Ahit: Tevrat. 

149



 Yeni Ahit: İncil. Matta, Markos, Luka, Yuhanna İncilleri ile Resullerin İşleri, Pavlus’un 

Mektupları ve Vahiy bölümlerinden oluşmaktadır. Hristiyan kutsal metinleri Hz. İsa’dan (a.s.) 

sonra yazılmıştır ve tahrif edilmiştir. Bunlar, vahiy de dağildir. Bunları yazanlar, kulaktan kulağa 

ulaşan bilgileri sözlü ve yazılı Hristiyan geleneğine bağlı kalarak oluşturmuşlardır. 

 Kilise: Hristiyanlıkta kutsal sayılan mekânlardır. Hristiyanların bir araya gelip ayin yaptıkları 

mekânlara kilise denir. Kilise kavramı, mezhep anlamında da kullanılır. Katolik kilisesi, Ortodoks 

kilisesi ifadeleri buna örnek verilebilir. 

 Dünyadaki ilk kilise Hatay’da Antakya ilçesinde Saint Pierre mağara kilisesidir. 

 Katedral: Kiliselerin büyük olanlarına katedral denir. 

 Şapel: Kilisenin küçük olanlarına denir. 

 Haç (Istavroz): Hristiyanlığın en önemli sembolü olup Hz. İsa’nın (a.s.) çarmıha gerilişini 

simgeler. 

 Hristiyanlıkta papaz, rahip ve rahibeler din adına hizmet yürüten başlıca kişilerdir. 

 Noel: Hz. İsa’nın (a.s.) doğumu anısına genel olarak 25 Aralık’ta kutlanan önemli bir ayindir. 

 Vaftiz: Hristiyan olmanın ilk adımı ve şartı olan vaftiz, aynı zamanda bir kiliseden diğerine 

geçmek için de gereklidir. Vaftiz, Hz. Âdem’in (a.s.) işlediği asli suçtan kurtulmanın da tek 

yoludur. 

 Evharistiya/Ekmek-Şarap Ayini: Hz. İsa’nın (a.s.), çarmıha gerilmeden önce havarileriyle 

yediği son akşam yemeğinin hatırasına yapılan ayindir. Pazar günleri kilisede yapılmaktadır. 

 Günah İtirafı /Tövbe / Günah Çıkarma: Günah işleyen kişinin, günahını kilisede itiraf etmesi 

ve rahibin, Baba, Oğul veKutsal Ruh adına o kişinin işlediği günahı bağışlamasıdır. 

  Son Yağlama: Ölümü yaklaşan hastalara uygulanan bir ayindir. Hastanın şifa bulması, 

günahlarının bağışlanması ve rahat bir şekilde ölmesi amacıyla yapılmaktadır. 

 Katoliklik: Merkeziyetçi, gelenekçi ve dogmalara bağlılığıyla ön plana çıkmıştır. Günümüzde 

Hristiyanların büyük çoğunluğu bu mezhebe mensuptur. Katolik kilisesinin merkezi, 

Vatikan’dır. Vatikan’daki dinî lider Papa, yanılmaz otoritedir ve İsa Mesih’in, evrensel kilise 

üzerinde havari Petrus’a bıraktığı yetkiyi sürdürmektedir. Katolik mezhebine göre din 

adamlarının evlenmesi yasaktır.  

 Ortodoksluk: Katoliklikten sonra en yaygın ikinci Hristiyan mezhebidir. Katoliklik gibi 

merkeziyetçi ve hiyerarşik yapıyı değil, eşitlikçi kilise anlayışını benimser. Özelliğine ve yerine 

göre kilisenin başında bulunan din adamları için patrik, piskopos, metropolit gibi nitelemeler 

kullanılır. İstanbul Fener Ortodoks Patrikhanesi’nin bu mezhebe göre önceliği ve şerefi 

bulunmaktadır. Ortodoks mezhebinde rahipler evlenebilir ancak üst düzey din adamlarının 

evlenmesi yasaktır. 

 Protestanlık: XVI. yüzyılda Martin Luther’in (öl. 1546.) başlattığı reform hareketleriyle ortaya 

çıkıp yaygınlaşmıştır. Luther; kilisenin günahları bağışlamasına ve bunu mali kaynak hâline 

getirmesine, İncil yorumunu tekeline almasına, ayin dilinin Latince olmasının zorunluluğuna 
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karşı çıkmıştır. Protestanlar kurtuluşun yalnız imanla olacağını, bunun için kilisenin ve kiliseyi 

temsil eden ruhban sınıfının aracılığına ihtiyaç olmadığını savunurlar. Tek otoritenin kutsal kitap 

olduğuna inanırlar. 

 Evangelizm:  Hristiyan yayılmacılığı ve misyonerliği ile eş anlamlı olarak kullanılan bir 

kavramdır. Oluşturdukları birçok kuruluş vasıtasıyla misyonerlik faaliyeti yaparlar. Evangelistler; 

Hz. İsa (a.s.) ikinci kez yeryüzüne gelmeden, dünyanın son zamanlarında Orta Doğu merkezli 

büyük bir kaosun ve şiddetin yaşanacağına, Kudüs’te kutsal mabedin üçüncü kez inşa edileceğine, 

gökten ateş yağması gibi olayların ve iyilerle kötüler arasında son bir savaşın (Armagedon 

Savaşı) yaşanacağına inanırlar. 
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11. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
İnançla ilgili Meseleler - 1

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

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

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

(Cressy Morrisson) 

Bu metinde eleştirilen inanç biçimi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

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

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

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

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

Hakkında bilgi verilen inanma biçimi aşağıdakilerden 
hangisidir?

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

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

(Yusuf suresi, 105. ayet)

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

(Rahmân suresi, 29. ayet)

Bu ayetlerde, inançla ilgili yaklaşımlardan;

 I. ateizm,
 II. teizm,
 III. deizm

hangilerinin geçersizliği vurgulanmaktadır?

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

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

Metinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

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

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

mini oluşturmuştur.
E) Müslüman bilim adamları bilimin gelişmesinde ön 

ayak olmuşlardır. 

11
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İnançla ilgili Meseleler - 1

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

11

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

Buna göre İslam dini ile ilgili olarak;

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

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir.

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

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

Bu sorulara en anlamlı cevabı aşağıdakilerden han-
gisi verir?

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

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

Metinde inançla ilgili yaklaşımlardan hangisi anlatıl-
maktadır.

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

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

Burada söz konusu edilen inanma biçimi aşağıdaki-
lerden hangisidir?

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

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

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

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

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

A) Kendilerine göre birtakım ahlaki kuralları vardır.
B) Toplumdaki geleneksel değerlerin yaşatılmasına çaba 

gösterirler.
C) Toplumda var olan yaygın din anlayışına karşı çıkarlar.
D) Siyasi veya sosyal krizler insanları bu hareketlere yö-

neltmektedir.
E) Çeşitli kültürlerin bir arada bulunduğu toplumlarda hız-

la yayılmıştır.
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11. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
İnançla ilgili Meseleler - 2

1.  Evrenin yaratılışını ve evrendeki olayların tamamını 
tesadüfle açıklayan inanma biçimi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

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

2.  İnancın doğru bilgilere dayandığı durumlarda aşağı-
dakilerden hangisinin görülmesi beklenir?

A) Ahlaki çöküntü
B) Ruhsal bunalım 
C) Batıl inançlarda azalma 
D) Hayatın anlamsızlaşması
E) Toplumsal değerlerde yozlaşma

3.  “Allah gökten su indirdi de onunla yeryüzünü ölümünden 
sonra diriltti. Şüphesiz bunda dinleyecek bir toplum için 
bir ibret vardır.” 

(Nahl suresi, 65. ayet)

“...Her millet için mutlaka bir uyarıcı (peygamber) gelmiştir.”
 (Fâtır suresi, 24. ayet)

Bu ayetler, inançla ilgili yorumlardan;
 I. nihilizm,
 II. deizm,
 III. ateizm

hangilerinin iddialarını reddetmektedir?

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

4.  Tanrının varlığını ve birliğini savunup O’nun eşi ve ben-
zeri bulunmadığına inanma biçimidir. Daha çok vahye 
dayanan ilahi dinlerdeki tek tanrı anlayışını ifade için kul-
lanılmaktadır.

Hakkında bilgi verilen inanma biçimi aşağıdakilerden 
hangisidir?

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

5.  15 Mart günü Yeni Zelanda da iki camiye Cuma namazı sı-
rasında saldırıda bulunuldu. İnsanlığı hüzne boğan bu olay 
sonrası Yeni Zelanda halkının saldırıyı şiddetle kınamaları, 
açıkça üzüntülerini bildirip bunu içten paylaşmaları, dayanış-
ma çalışmaları, Müslümanların yanında yer almaları dünya 
barışı için ümit verici bir tutumdur. Diğer taraftan Yeni Zelanda 
halkının bu tutumu diğer toplumlar hakkında yanıltıcı genelle-
meler yapmaktan da alıkoyacak bir örnek olmuştur.

Buna göre, dünyada barış ortamının oluşabilmesi için;

 I. Farklı din ve kültürler hakkındaki önyargılardan kurtulması
 II. Kendi anlayışının doğruluğunu başkalarına kabul ettirmesi
 III. Olaylardan doğru sonuçlar çıkarmak için gerçekçi ba-

kabilmesi

tutumlarından hangileri bireyden beklenir?

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

6.  “Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır; onları O’ndan 
başkası bilmez…” 

(En’âm suresi, 59. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi ayette geçen gayb kelimesi 
ile ilgili yanlış bir bilgi içermektedir?

A)  Akılla kavranamayan bilgiler olduğu için reddedilir.
B)  Göz önünde olmayan, gizli olan anlamındadır.
C)  Sadece Allah’ın bildirdiği kadarı bilinebilir.
D)  İnsanlar gayba ait bilgileri peygamberlerden öğrenirler.
E)  Melekler, cennet, ahiret gibi gerçekler gaybî konulardır.

7.  Ustasız olmazken basit bir kalem, 

Nasıl icat oldu muhteşem âlem? 

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu sözle çelişir? 

A) Evren mükemmel bir düzen içinde var edilmiştir. 
B) Âlemdeki pek çok şey kendiliğinden oluşmuştur. 
C) Evrende hiçbir şey tesadüfen oluşamaz. 
D) Yaşadığımız evreni var eden biri vardır. 
E) Evren yaratıcı tarafından tasarlanmıştır.

12
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11. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

12

8.  İnsanlık 20. yy.’dan itibaren hızlı bir “dünyevileşme” yarışı 
içine girdi ve din, dünya ve günlük hayat için anlamını 
yitirmeye başladı.  Özellikle hukuki konularda, toplumu 
ilgilendiren sosyal kararlarda ve siyaset biliminin işleyi-
şinde din merkezli görüşler etkisini yitirdi.

Metinde sözü edilen yaşam tarzını benimseyen dü-
şünce aşağıdakilerden hangisidir?

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

9.  Dinî duyguları istismar eden grupların toplumdaki samimi 
Müslümanların üzerinde olumsuz etkileri olmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi dini istismarın yaşanmama-
sı için dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

A) Dinin insan hayatındaki tutum ve davranışları şekil-
lendirmesi yadırganmamalıdır.

B) Din asıl kaynaklarından öğrenilerek yanlış yönlendir-
melerin önüne geçilmelidir.

C) Hz. Peygamberden başka kimse dinin mutlak temsil-
cisi olarak görülmemelidir.

D) Her dini söylem ve davranış istismar kapsamında de-
ğerlendirilmelidir.

E) Toplumda doğru din anlayışının yerleşmesi için çalış-
malar yapılmalıdır.

10.  
TANRI DİN

I Agnostizm Vardır Yoktur
II Ateizm Yoktur Yoktur
III Deizm Vardır Yoktur
IV Teizm Yoktur Vardır

Tabloda verilen felsefi yaklaşımların Tanrı ve din gö-
rüşlerinden hangileri doğrudur?

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

11.  Kişinin inançla ilgili farklı akımlara yönelmesinde etkili olan 
meselelerden biri de kötülük problemidir. Buna göre dünyada 
yaşanan olumsuzlukların sebebi olarak Tanrı gösterilmekte, 
eğer bu kadar kötülük varsa Tanrı’nın da varlığının sorgu-
lanması gerektiği vurgulanmaktadır. Dolayısıyla bu önerme 
Tanrı’yı inkâr etmenin bahanesi olarak kullanılmaktadır.

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde bu problemin ger-
çek nedeni vurgulanmıştır?

A) “Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz 
yüzündendir; kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar.” 

(Şûrâ suresi, 30. ayet)
B) “Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men 

eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.”
(Âl-i İmrân suresi, 104. ayet)

C) “Kim güzel bir işe aracılık ederse, ona o işin sevabın-
dan bir pay vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse 
ona da o kötülükten bir pay vardır.”

(Nisâ suresi, 85. ayet)
D) “Bir kötülüğün karşılığı, onun gibi bir kötülüktür (ona 

denk bir cezadır). Ama kim affeder ve arayı düzeltirse 
onun mükâfatı Allah’a aittir.”

(Şûrâ suresi, 40. ayet)
E) “Allah, zulme uğrayanın dile getirmesi dışında, kötü 

sözün açıklanmasını sevmez.”
(Nisâ suresi, 148. ayet)

12.  Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerin-
den farklıdır?

A) “İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden ka-
rada ve denizde düzen bozuldu…”

(Rûm suresi, 41. ayet)
B) “Şüphesiz ki Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez, 

fakat insanlar kendilerine zulmederler.”
(Yûnus suresi, 44. ayet)

C) “Kim iyi bir iş yaparsa, bu kendi lehinedir. Kim de kötülük 
yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir.”

(Fussilet suresi, 46. ayet)
D) “Başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız 

yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder.”
(Şûrâ suresi, 30. ayet)

E) “İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. Hâlbuki onlar 
gaflet içinde yüz çevirmekteler.”

(Enbiyâ suresi, 1. ayet)
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11. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
Yahudilik - 1

1.  I.	 Kutsal	kitaplarına	Tevrat	(Torah)	adı	verilir.
	 II.	 Menora	ve	Davut	yıldızı	kutsal	sembollerindendir.
	 III.	Mabetlerde	resim,	heykel	vb.	bulundurulması	yasaktır.

Numaralanmış bilgilerden hangileri Yahudilikle ilgilidir?

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

2.   • İslam’da	namaz	ibadeti	günlük	beş	vakit	olarak,	haftalık	
ise	Cuma	günleri	camide	yerine	getirilir.

• Hristiyanlıkta	günlük,	haftalık	ve	yıllık	 ibadetler	vardır.	
Yıllık	 ibadetler	 dini	 bayramlarda,	 günlük	 ibadetler	 sa-
bah	ve	akşam,	haftalık	 ibadetler	 ise	haftanın	belli	 bir	
günü	mabetlerde	yapılır.

• Yahudilikte,	günlük	ve	haftalık	ibadetler	vardır.	Günlük	
ibadetler	 sabah,	 öğle	 ve	 akşam	 vakitlerinde	 yapılır.	
Haftalık	ibadet	ise	belli	bir	günde	büyük	ibadet	mekân-
larında	yerine	getirilir.

Bu bilgilerden vahiy kaynaklı dinlerde ibadetlerle ilgili;

	 I.		 Belli	zamanlarda	yerine	getirilir.
	 II.		Haftalık	ibadet	zamanları	kutsal	kabul	edilir.
	 III.		Günlük	 ibadetlerin	 mabetlerde	 yapılma	 zorunluluğu	

vardır.

yargıların hangilerine varılabilir?

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

3.  Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikteki “On Emir”den 
biri değildir?

A)	 Öldürmeyeceksin.
B)	 Zina	yapmayacaksın.
C)	 Borçludan	faiz	almayacaksın.
D)	 Put	yapıp	ona	tapmayacaksın.
E)	 Anne-babana	saygı	göstereceksin.

4.  Aşağıdakilerden hangisinde Yahudilikle ilgili bilgi 
yanlışlığı yapılmıştır?

A)	 Tanrı’ya	Yehova	adı	verilmiştir.
B)	 Musevilik	olarak	da	adlandırılır.
C)	 Zebur	ilahi	kitap	olarak	kabul	edilir.
D)	 Zamanla	milli	bir	din	haline	gelmiştir.
E)	 Tanrı’ın	Pazar	günü	istirahat	ettiğine	inanılır.

5.  Yahudilikte haftalık ibadet günü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A)	Pazar		 B)	Cumartesi	 C)	Salı	
D)	Çarşamba		 E)	Cuma

6.  Yahudiliğin	kutsal	kitabı	beş	ana	bölümden	oluşur.
Aşağıdakilerden hangisi bu bölümlerden biri değildir?

A)	Tekvin		 B)	Tesniye	 C)	Çıkış
D)	Mektuplar	 E)	Levililer

7.  Aşağıdaki kavramlardan hangisi Yahudiliğe ait değildir? 

A)	Haham		 B)	Elohim		 C)	Menora	
D)	Yehova		 E)	Vaftiz

13
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11. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

13

8.  Mezheplerden;
	 I.	 Samiriler,
	 II.	 Matüridilik,
	 III.	Protestanlık

hangileri günümüz Yahudi mezheplerindendir? 

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

9.  “Anne	babana	saygı	göstereceksin.”
(On	Emir)	

“Küçüklerine	sevgi	 ve	şefkat,	büyüklerine	saygı	göster-
meyen	bizden	değildir”

(Hadis-i	şerif)	

Bu hadis ve Tevrat’ın mesajında vurgulanan husus 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Dürüstlük	 B)	Doğruluk			 C)	İyilik		
D)	Tutarlılık		 E)	Hürmet	

10.  Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik ile ilgili yanlış bir 
bilgidir? 

A)	 Tanrılarına	insana	özgü	nitelikler	atfederler.
B)	 Tanrıları	için	Elohim	adını	da	kullanırlar.
C)	 İbadetler	topluca	değil	bireysel	yapılır.
D)	 Cumartesi	günü	Yahudilerin	kutsal	günüdür.
E)	 Sinagoglarda	resim	ve	heykele	yer	verilmez.

11.  Hz.	 Ömer	 Kudüs’e	 girdiğinde	 Yahudi	 ve	 Hristiyanların	
inançlarına	da	ibadethanelerine	de	karışmamıştır.	Aksine	
kendisini	 başka	 din	 mensuplarının	 koruyucusu	 ilan	 et-
miştir.

Hz. Ömer’in bu davranışıyla ilgili vurgulanan husus 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)	 Dinde	zorlama	yoktur	ilkesini	uygulamaktadır.
B)	 Kendisine	ve	ordusuna	çok	güvenmektedir.
C)	 Dünyaya	gücünü	göstermek	istemektedir.
D)	 Kudüs’te	birçok	etnik	grup	yaşamaktadır.
E)	 Üstün	liderlik	vasıflarına	sahip	bir	kişidir.

12.  Tevrat’ta	şöyle	denilir:	“…Tartınız	da	ölçünüz	de	eksizsiz	
ve	doğru	olacak…”

Bu mesaj aşağıdakilerden hangisinin anlamına uy-
gundur?

A)	 “…O’nun	katında	her	şey	bir	ölçüye	bağlıdır.”
(Ra’d	suresi,	8.	ayet)

B)	 	“Ne	mutlu	doğruluğa	acıkıp	susayanlara!	Onlar	doyu-
rulacaklardır.”	

(Kitab-ı	Mukaddes,	Matta)
C)	 “Ey	iman	edenler!	Allah’a	karşı	gelmekten	sakının	ve	

doğrularla	beraber	olun.”
(Tevbe	suresi,	119.	Ayet)

D)	 “İnsanların	hakkı	olan	şeyleri	kısmayın,	bozgunculuk	
yaparak	yeryüzünde	karışıklık	çıkarmayın.”

(Şuarâ	suresi,	183.	ayet)
E)	 “Kul,	şakalaşırken	yalan	söylemeyi	ve	haklı	bile	olsa	

tartışmayı	terk	etmedikçe	tam	iman	etmiş	olamaz.”	
(Hadis-i	şerif)
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11. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
Yahudilik - 2

1.  Yahudiler cumartesi gününü kutsal kabul ederler.

Bu durumun gerekçesi olarak aşağıdakilerden han-
gisi doğrudur?

A) Yahudilerin Mısır’dan çıkarıldığı gün olması
B) Tanrının dinlendiği yedinci gün olduğu inancı
C) Yahudi inancında haftalık bayram günü olması
D) Dünyada tatil olarak kabul edilen bir gün olması
E) Kıyametin cumartesi günü kopacağına inanılması

2.  Yahudileri ifade etmek için geçmişten günümüze kadar 
kullanılmaya devam eden bazı kavramlar vardır.

Buna göre;

 I. İbranî, 
 II. Musevî,
 III. Nasranî

kavramlarından hangileri Yahudiler için kullanılmıştır?

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

3.  Yahudilikle ilgili aşağıdaki yargıların hangisinde bilgi 
yanlışı yapılmıştır?

A) Kutsal kitabı Tevrat’tır.
B) Tanrı için Yehova ismi kullanılır.
C) Hz. Musa’ya nispetle de adlandırılır.
D) İbadethaneleri havra ve sinagogdur.
E) Evrensel din özelliği devam etmektedir.

4.  Yahudiliğin temeli kabul edilen on emirde; 

 I. Yalancı şahitlik yapmayacaksın. 
 II. Rabbinin ismini her vakit anacaksın.
 III. Yaptığın putlara kurban sunacaksın. 

ilkelerinden hangileri yer almaz? 

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

5.  Yahudilikle ilgili;

 I. Tarihlerini Hz. İbrahim ile başlatırlar. 
 II. Dünyada en fazla müntesibi bulunan dindir. 
 III. Hz. Musa dönemini en görkemli dönem olarak kabul 

ederler. 

durumlarından hangileri doğrudur?

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

6.  
YAHUDİLİK HRİSTİYANLIK

I İNANÇ Kadınlar da pey-
gamber olabilir.

Tanrı tektir. Ortağı 
yoktur.

II İBADET Şabat, haftalık 
ibadetlerini yerine 
getirdikleri güne denir.

İbadetlerini kutsal 
kabul ettikleri Pazar 
günü yaparlar.

II AHLÂK İnsan öldürmek 
yasaklanmıştır.

Zina yasaklanan 
davranışlardandır.

Tabloda verilen dinlerin inanç, ibadet ve ahlâk konu-
larındaki görüşlerinden hangileri doğrudur?

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

14
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11. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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7.  Mabedin onarımında önderlik yapmış, kaybolan Tevrat’ı 
tekrar yazmış,  Yahudilerin uymadıkları şabat yasaklarını 
yeniden tesis etmiş ve Yahudi olabilmek için Yahudi an-
neden doğma şartını getirmiştir. 

Yaptıklarıyla Yahudiliğin bugünkü yapısının oluşma-
sında önemli bir yeri olan şahsiyet aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Musa b. Meymun  B) Ezra  C) Davud 
D) Saul E) Yeşu

8.  Yahudilikte tek tanrı inancı olmasına rağmen I. Mabet 
Dönemi’nde kurulan İsrail Krallığı’nın çok tanrılı inanca 
geçtiği kutsal kitaplarında ifade edilir. Yahudi kutsal me-
tinlerinde Tanrı Yahve’nin baba olması, yüreğinin sızla-
ması, kıskanması ve ağzının olması gibi birtakım beşeri 
özelliklerinin olduğu belirtilmiştir.

Buna göre;

 I. Zamanla inançlarında şirk unsurları görülmüştür.
 II. Tanrı insana özgü özellikler taşımaktadır.
 III. Tevhid ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmışlardır.

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

9.  Hz. Musa’dan sonra İsrailoğullarına, Allah (c.c.) tarafın-
dan birçok peygamber gönderilir. Hz. Davut ve oğlu Hz. 
Süleyman bu peygamberlerdendir. Filistin’de güçlü bir 
devlet kuran İsrailoğulları, Hz. Süleyman’ın ölümünden 
sonra güçlerini yitirir ve ülkelerini terk etmek zorunda ka-
lırlar. Böylece dünyanın dört bir tarafına dağılırlar.

Bu parçadan Yahudilerle ilgili aşağıdakilerden hangi-
sine ulaşılabilir?

A) Uzun yıllar sürgün hayatı yaşamak zorunda kalmış-
lardır.

B) Hz. Musa Yahudilere gönderilen peygamberlerin ilkidir.
C) Yahudilere dünyanın birçok yerinde rastlamak müm-

kündür.
D) En güçlü dönemlerini Hz. Süleyman zamanında ya-

şamışlardır.
E) İsrailoğulları kendilerine en çok peygamber gönderi-

len kavimdir.

10.  Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerin kutsal metinle-
rinden değildir? 

A) Tora
B) Neviim
C) Talmud
D) Ketuvim 
E) Yuhanna 

11.  Yahudilerin peygamber inancıyla ilgili aşağıdakiler-
den hangisi yanlış bir bilgi içermektedir?

A) Hz. İsa kabul ettikleri bir peygamberdir.
B) İlk peygamber Hz. İbrahim son peygamber ise Mala-

ki’dir.
C) Peygamberler insanlara doğru yolu göstermek için 

vahiy alırlar. 
D) Kendilerini iyiye ve güzelliğe götüren herkes peygam-

ber olarak nitelenir.
E) Hz. Davud ve Hz. Süleyman’ı peygamber değil kral 

olarak kabul ederler.

12.  Kudüs ve çevresinde Yahudi devleti kurmayı amaçlayan 
yahudi hareketine siyonizm denir. Bu hareketin birçok 
çeşidi olmasına rağmen politik ve dinî siyonizm ön pla-
na çıkmıştır. Politik siyonizm, Yahudi milliyetçiliğini ve 
seçilmişlik iddiasını kullanarak Filistin’de devlet kurmayı 
amaçlar. Dinî siyonizm ise mesih düşüncesini önemser 
ve mesihin gelip Yahudileri diğer milletlere egemen kıla-
cağını savunur.

Bu metinden, Siyonizm ile ilgili; 

 I. Yahudi halkını diğer halklardan üstün gören bir hare-
kettir.

 II. Tüm Yahudileri Filistin topraklarında toplamayı amaçlar.
 III. Kendilerini bir gün kurtaracak kişiyi beklemektedirler. 

yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

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

ve Ahlak Bilgisi

1.  Hz. İsa ve Hristiyanlıkla ilgili aşağıdaki bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A)	 Hz.	İsa	babasız	dünyaya	gelmiştir.
B)	 Kutsal	kitabına	verilen	ad	İncil’dir.
C)	 Bugün	dünyada	en	çok	mensubu	bulunan	dindir.
D)	 Hz.	 İsa	 Peygamber	 olarak	 İsrailoğullarına	 gönderil-

miştir.
E)	 Bütün	Hristiyanlar	Roma’daki	Vatikan’dan	idare	edil-

mektedir.

2.  Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik ve Hristiyanlıkta 
ortak konulardandır?

A)	 Mesih	inancı
B)	 Teslis	inancı
C)	 Aynı	peygamberlere	inanma
D)	 İbadetlerde	Kudüs’e	yönelme
E)	 Kutsal	günde	çalışma	yasağının	olması

3.  Hristiyanlar,	 bebeklerini	 kilisede	 kutsal	 su	 ile	 yıkayarak	
vaftiz	ederler.

Bu uygulamanın gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Şeytana	karşı	korumaya	almak
B)	Tanrı	ile	bütünleşmeyi	gerçekleştirmek
C)	Kilisede	ibadete	devam	etmeyi	sağlamak
D)	Kutsal	Ruh’un	korumasına	girmeyi	kolaylaştırmak
E)	Hz.	Âdem	ve	Havva’dan	gelen	günahtan	arındırmak

4.  Otuz	yalında	peygamber	olan	Hz.	İsa’ya	başlangıçta	on	
iki	 kişi	 inanmıştır.	Bunlar	 inancı	 yayma	konusunda	ona	
destek	 olmuşlar,	 en	 zor	 koşullarda	 taviz	 vermeden	Hz.	
İsa’dan	aldıkları	öğretiyi	diğer	milletlere	ulaştırmışlardır.

Hz. İsa’nın inançlarını yayan bu kişilere verilen ad 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Havari
B)	Nasranî	
C)	Musahip
D)	Brahman
E)	Yehova	şahidi

5.  Hz. İsa’dan sonra Hristiyanlığın kurumsallaşması ve 
yayılmasında en etkili kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Aziz	Matta
B)	Aziz	Petrus
C)	Aziz	Pavlus
D)	Aziz	Markos
E)	Aziz	Barnabas

6.  Her	dinde	olduğu	gibi	Hristiyanlık’ta	da	görüş,	yorum	ve	
uygulama	farklılıkları	sebebiyle	çeşitli	mezhepler	ve	tari-
katlar	ortaya	çıkmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu mezheplerden biri değildir?

A)	Katoliklik
B)	Samirilik
C)	Anglikanlık
D)	Protestanlık
E)	Ortodoksluk

15
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11. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

15

Hristiyanlık - 1

7.  Hristiyanlık hakkındaki aşağıdaki yargıların hangi-
sinde bilgi yanlışı vardır?

A)	 	Dört	incilin	de	yer	aldığı	kitaba	Yeni	Ahit	denir.
B)		İznik	Konsili’nde,	İncillerin	sayısı	dörde	düşürülmüştür.
C)		Baba,	oğul	ve	Kutsal	Ruh’tan	oluşan	üçlü	tanrı	inancı	

vardır.
D)		Her	doğan	çocuğun	günahsız	olarak	dünyaya	geldiği	

kabul	edilir.
E)		Hz.	 İsa’nın	 doğduğu	 Nâsıra’ya	 nispetle	 Nasranîlik	

olarak	da	anılır.

8.  Hıristiyanlara	 göre	 İncil,	 yazılı	 bir	 metni	 değil	 Mesih	 ve	
havarilerin	bildirdiği	mesajı	ve	müjdeyi,	şifahi	tebliği	ifade	
eder.	Hıristiyan	inancına	göre	Hz.	İsa	İncil’i	yazmamış,	sa-
dece	tebliğ	etmiş	ve	havarilerden	onu	tebliğ	etmelerini	is-
temiştir.	Nitekim	uygulamada	da	İncil	yazıya	geçirilmeden	
önce	şifahen	nakledilmiştir.	Nihayet	vefatından	sonra	Hz.	
İsa’yı	 bizzat	 görenlerin	 sayısı	 azalmaya	 ve	 Hıristiyanlık	
yayılmaya	 başlayınca	 İncil’in	 yazıya	 aktarılması	 zarure-
ti	doğmuş	ve	 İnciller	yazılmaya	başlanmıştır.	Dolayısıyla	
Hristiyan	dünyada	İncil	yazarlarından	söz	edilmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu yazarlardan 
biri değildir?

A)	Luka		 B)	Matta		 C)	Luther
D)	Markos		 E)	Yuhanna

9.  Katolik	kilisesinin	üstünlüğü	ve	papanın	yanılmazlığı	gibi	
bazı	konularda	yaşanan	siyasi	ve	dinî	ihtilaflar	sonucunda	
Katoliklikten	ayrılan	bir	gruptur.	Başlarında	patrik	adında	
din	adamı	yer	alır.	İstanbul,	İskenderiye,	Antakya	ve	Kudüs	
patrikliği	şeklinde	dört	büyük	patrikliği	vardır.	Üst	düzey	din	
adamlarının	evlenmesi	yasak	iken	rahiplerin	evlilik	konu-
sunda	serbest	olduğunu	savunurlar.	Noel’i	6	Ocak’ta	kut-
larlar	ve	sakramentlerin	tamamını	kabul	ederler.

Bu metinde sözü edilen Hristiyan mezhebi aşağıdaki-
lerden hangisidir.

A)	Angilikan	 B)	Lutheryanlık	 C)	Evanjelik	
D)	Protestanlık	 E)	Ortodoks

10.  Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlıkta önem verilen 
gün ve geceler arasında yer almaz? 

A)	Noel	
B)	Nevruz	
C)	Paskalya	
D)	Haç	yortusu	
E)	Meryem	Ana	günü

11.  Hz.	İsa’dan	sonra	Hristiyan	din	adamları	tarafından	İncil	
adı	altında	birçok	kitap	yazılmıştır.	Fakat	bunlardan	yal-
nızca	 dört	 tanesi	 İznik	 Konsili’nde	 Hristiyanlarca	 kabul	
edilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi kabul edilen bu dört İncilden 
biri değildir?

A)	 Barnabas
B)	 Yuhanna
C)	 Markos
D)	 Matta
E)	 Luka

12.   • Her	insan	Adem	ve	Havva’nın	günahıyla	dünyaya	gelir.
• Baba,	Oğul	ve	Kutsal	Ruh’tan	oluşan	üçlü	tanrı	inancı	
vardır.

• Vaftiz,	günah	itirafı	ve	ekmek	şarap	ayini	önemli	görü-
len	sakramentlerdendir.

Hakkında bilgi verilen bu din aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A)	 Taoizm
B)	 Budizm
C)	 Yahudilik
D)	 Hinduizm
E)	 Nasranilik
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11. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi

16

1.  Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik, Hristiyanlık ve 
İslam dininin ortak özelliklerinden biridir?

A)	 Kur’an’ın	tahrif	edilmediğine	inanmak
B)	 Tevrat’ı	kutsal	kitap	olarak	kabul	etmek
C)	 İncil’in	Hz.	İsa’ya	vahyedildiğine	inanmak
D)	 Hz.	Muhammed’i	son	peygamber	kabul	etmek
E)	 Hz.	İsa’yı	kul	ve	peygamber	olarak	benimsemek

2.   • Hz.	İsa’nın	doğduğu	yerdir.	
• Hz.	İsa’nın	davetine	inanan	on	iki	kişiye	verilen	addır.	
• Üçlü	 (Baba,	Oğul	 ve	Kutsal	Ruh)	 tanrı	 inancını	 ifade	
eden	kavramdır.

• İnanç	konularında	birlikteliği	sağlamak	için	din	adamla-
rının	yaptıkları	toplantılardır.

Bu açıklamalarda Hristiyanlıkla ilgili aşağıdakilerden 
hangisine ait bir bilgiye yer verilmemiştir? 

A)	Nasıra		 B)	Havari			 C)	Teslis
D)	Vaftiz	 E)	Konsil

3.  Hristiyanlıkla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)		Haftalık	ibadetlerini	pazar	günü	kilisede	yaparlar.	
B)		Meleklere,	kadere	ve	öldükten	sonra	dirilmeye	inanırlar.
C)		Hz.	 Muhammed	 dâhil	 bütün	 peygamberlere	 iman	

ederler.
D)		Kutsal	 kitap	 olarak	 Matta,	 Luka,	 Yuhanna	 ve	 Mar-

kos’a	inanırlar.
E)		Hz.	 İsa	 insanların	 işlediği	günahların	kefaretini	öde-

mek	üzere	kendi	canını	feda	etmiştir.

4.  Hristiyanlığa	göre	bütün	insanlar	günahkâr	olarak	doğar-
lar.	Bu	nedenle	bütün	doğan	çocuklar	kutsal	su	ile	yıka-
narak	günahlarından	arındırılır.	

Bu uygulamaya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Vaftiz	 B)	Konfirmasyon	 C)	Şükran	günü	
D)	Evharistiya	 E)	Günah	itirafı

5.  İncil’de	 şu	 ifadeler	 yer	 almaktadır:	 “Ne	 var	 ki	 ağızdan	
çıkan,	 yürekten	 kaynaklanır.	 İnsanı	 kirleten	 de	 budur.	
Çünkü	kötü	düşünceler…	yalancı	şahitlik	ve	iftira	 hep	
yürekten	kaynaklanır.	İnsanı	kirleten	de	budur.”	

Bu metinden;

	 I.	 Dile	gelen	sözün	kaynağı	kalptir.
	 II.	 İnsanın	kalbinde	iyilik	varsa	bu	davranışlarını	da	gü-

zelleştirir.
	 III.	İnsanı	günaha	sürükleyen	içinde	barındırdığı	kötü	dü-

şüncelerdir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

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

6.  Günümüz mezheplerinden;

	 I.	 Katolik,
	 II.	 Samiri,
	 III.	Protestan

hangileri Hristiyan mezheplerindendir?

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

Hristiyanlık - 2
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11. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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Hristiyanlık - 2

7.   • Merkezleri	Vatikan’dır.
• Din	adamları	bekâr	olmak	zorundadır.
• Papa,	Hz.	İsa’nın	vekili	ve	Petrus’un	varisidir.
Bu bilgiler hangi Hristiyan mezhebiyle ilgilidir?

A)	Angilikan	 B)	Katolik	 C)	Evanjelik	
D)	Protestanlık	 E)	Ortodoks

8.  Bu	dinde	oruç	iki	şekilde	tutulur.	Bunlardan	biri	ekmek-şa-
rap	ayininden	önce	belirli	gıda	maddelerini	yememek	ve	
alkollü	içki	içmemek	şeklinde	uygulanır.	Diğeri	ise	sene-
nin	belirli	dönemlerinde	kırk	günlük	bir	perhiz	uygulana-
rak	tutulan	oruçtur.	

Orucun bu şekilde tutulduğu din aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A)	Konfüçyanizm		 B)	Taoizm		 C)	Yahudilik	
D)	Hinduizm		 E)	Hristiyanlık

9.  Martin	 Luther	 tarafından	 başlatılan	 reform	 hareketleri	
sonucunda	ortaya	çıkmıştır.		Katolik	kilisesinin	günahları	
bağışlamasına,	bunu	malî	bir	kaynak	hâline	getirmesine	
karşı	çıkarlar.	Hıristiyan	sakramentlerinden	sadece	vaftiz	
ve	ekmek	şarap	ayinini	kabul	ederler.		Kiliselerinde	resim	
ve	heykellere	yer	vermezler.

Bu metinde sözü edilen Hristiyan mezhebi aşağıdaki-
lerden hangisidir.

A)	Angilikan	 B)	Katolik	 C)	Evanjelik	
D)	Protestanlık	 E)	Ortodoks

10.  Hristiyanlığın yayılmasında;

	 I.	 Roma	İmparatorluğu’nun	Hıristiyanlığı	resmi	din	ola-
rak	kabul	etmesi,

	 II.	 18.	yy.’da	batıda	ortaya	çıkan	sömürgecilik	faaliyetle-
ri,

	 III.	Hristiyan	grupların	misyonerlik	çalışmaları

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

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

11.  Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan mabetleriyle ilgili 
bir kavram değildir? 

A)	Şapel	 B)	Bazilika	 C)	Havra
D)	Katedral	 E)	Kilise

12.  Hıristiyanlığa	kabulün	ikinci	aşamasını	oluşturan	ve	vaf-
tiz	 edilen	 çocuğun	 13-16	 yaş	 aralığına	 geldiğinde	 kut-
sanmış	 yağ	 ile	 vücudunun	 çeşitli	 yerlerinin	 yağlanması	
sakramentidir.

Metinde sözü edilen Hristiyan sakramenti aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A)	Evharistiya	 B)	Konfirmasyon	 C)	Günah	itirafı
D)	Vaftiz	 E)	Rahip	takdisi
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1. DİN VE BİLİM İLİŞKİSİ 

İslam’da Bilginin Kaynakları 

 Akıl: İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik akıl sahibi olmasıdır.  

 Vahiy: Yüce Allah’ın emir ve yasaklarının Cebrail aracılığı ile peygamberlere bildirilmesidir. 

Bütün peygamberlerin temel görevi ilahî vahyi insanlara ulaştırmaktır. 

 Duyular: İnsan, duyuları olan bir varlıktır. Beş duyu organı olan görme, işitme, tat alma, 

dokunma ve koklama insanın dış dünyaya açılan pencereleri gibidir. 

 Din: Yüce Allah tarafından insanlara peygamberler aracılığıyla bildirilen kurallar bütününe denir. 

 Sünnetullah: Allah’ın evrende koyduğu yasalara denir  

2. İSLAM MEDENİYETİNDE BİLİM VE DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİ 

 Medeniyet: En genel anlamda, insanların bir nesilden diğerine aktardıkları siyasal, sosyal, 

ekonomik faaliyetler, kurumlar, değerler ve kavramların hepsidir. 

 Ulûm: İlimler demektir. Önceleri İslami ilimler için kullanılan "ulûm" terimine bütün ilimler 

girmeye başladı. 

3. İSLAM MEDENİYETİNDE ÖNE ÇIKAN EĞITIM KURUMLARI 

 Mescit-Cami: Arapça 'cem‘ kökünden türeyen, “toplayan, bir araya getiren” anlamındaki câmi‘ 

kelimesi, başlangıçta sadece cuma namazı kılınan büyük mescitler için kullanılmıştır. 

 Daha sonra içinde cuma namazı kılınan ve hatibin hutbe okuması için minber bulunan mescitler 

cami; minberi bulunmayan yani cuma namazı kılınmayan küçük mabetler ise sadece mescit olarak 

anılır olmuştur. 

 Daru'l-Erkam: İslam’ın ilk dönemlerinde Müslümanlar için Erkam’ın (r.a.)’a ait olan ev eğitim 

verilen ilk mekân olmuştur.  

 Mescid-i Nebi (Peygamber Mescidi): Hz. Peygamber (s.a.v.) Medine’de ilk icraat olarak 

yaptırdığı mescit. 

 Suffe: Mescid-i Nebiye bitişik odalar şeklinde yapılan İslam medeniyetinin ilk eğitim kurumudur. 

Buralarda ikamet eden gençler ilim tahsili ile ilgilenmişlerdir. 

 Mektep: Mektepler, İslam tarihinde bugünkü anlamda ilkokul seviyesinde okuma yazma 

eğitimlerinin verildiği okullardır. 

 Medrese: Medreseler geçmişte yükseköğretim faaliyetlerinin yapıldığı yerlerdir. Bugünkü 

anlamda fakültelere karşılık gelen eğitim kurumlarıdır. 

 Nizamiye Medreseleri: Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan’ın emriyle veziri Nizâmülmülk 

tarafından 1067 yılında Bağdat’ta kurulan medrese, İslam dünyasındaki ilk büyük medresedir.  

12. SINIF 1.ÜNİTE: İSLAM VE BİLİM 

167



 Medreseler Osmanlı Devleti Dönemi'nde gelişerek varlıklarını sürdürmüştür. Fatih Sultan 

Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman Dönemlerinde İstanbul’da açılan Sahn-ı Seman ve 

Süleymaniye medreseleri bunların en önemlileridir. 

 Beytü’l-hikme: İslam medeniyetinde yüksek seviyede ilmî araştırmalar ve tercüme 

faaliyetlerinin yapıldığı eğitim kurumlarıdır. Abbasiler döneminde Yunanca eserlerin Arapçaya 

tercüme edilmesi ile ilgili ilk geniş çaplı çalışmalar beytü’lhikmede gerçekleştirildi. 

 Kütüphane: İslam âleminde ilk kütüphaneler, Kur’an-ı Kerim ve hadis ağırlıklı olarak Emeviler 

Dönemi'nde birer okul olarak da görev yapan mescitlerde ortaya çıkmıştır. 

 Endülüs Müslümanları zamanında İspanya’da kurulan en önemli kütüphane Kurtuba’daki saray 

kütüphanesiydi. 

 Rasathane: Astronomik gözlemler yapmaya yarayan özel bina ve evlere denir. Orta Çağ boyunca 

benzerine rastlanmayacak ölçüde sürekli ve sistemli rasathaneler, ilk olarak İslam dünyasında 

ortaya çıkmıştır.  

 Şifahane: İslam dünyasında klasik hastanelerin genel adı olup bîmâristan adıyla da bilinir. Bîmâr 

hasta anlamına gelen bir kelimedir.  

4. MÜSLÜMANLARIN BİLİM ALANINDA YAPTIĞI ÖNCÜ VE ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 

 Tefsir: Tefsir Kur’an-ı Kerim ayetlerinin anlamlarını açıklayan, hükümlerini ve bu hükümlerin 

dayandığı gerekçeleri açığa çıkaran ve ayetleri belirli bir yöntem çerçevesinde yorumlayan ilim 

dalıdır. Tefsir ilmi ile ilgilenen bilim adamlarına “müfessir” denir. 

 Hadis: Peygamberimizin söz, tutum ve davranışlarını derleme, açıklama ve yorumlama ile 

ilgilenen bilim dalına hadis denir. Hadis bilimi ile ilgilenenlere “muhaddis” denir. 

 Kelam: İslam dininin inanç esaslarını ayet, hadis ve aklı kullanarak açıklayan, yorumlayan, ispat 

eden ve başka din ve inançlardan gelebilecek eleştirilere karşı savunan bilim dalıdır. 

 Fıkıh: İbadetleri ve sosyal hayatla ilgili yaşam kurallarını, Kur’an ve sünnetten deliller bularak 

inceleyen bilim dalıdır. İslam hukuku da denilen fıkıh, ibadetlerin yanında evlenme, ticaret ve 

cezalar gibi toplum düzenini ilgilendiren konularda İslam’ın ne gibi sınırlar çizdiğini inceler. 

 Coğrafya: Piri Reis, Seyid Ali Reis  

 Astronomi: Uluğ Bey Ali Kuşçu gibi büyük bir astronomi bilginini yetiştirmiştir. 

 Fizik: Biruni, Kindi ve İbnü’l-Heysem fizik alanında isim yapmış önemli bilim adamlarındandır.  

 Kimya: Aziz Sancar 

 Matematik: Harezmi, Ayrıca Ali Kuşçu,  

 Tıp:. Tıp tarihinin en önemli isimlerinden biri hiç şüphesiz tabiplerin prensi olarak bilinen İbn 

Sîna'dır “El Kanun fi’t-Tıb (Tıbbın Kanunu)” adlı eseriyle 19. yüzyılın başına kadar tıp 

dünyasında otorite kabul edilmiştir.  

 Diğer önemli kişi El-Kindir. Tıp tarihinin önemli keşiflerinden kan dolaşımı da İbnu’n-Nefis 

tarafından keşfedilmiştir. 
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12. Sınıf 
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi

1

İslam ve Bilim - 1

1.  Din, vahiy yoluyla Allah’ın gönderdiği buyruklar neticesin-
de oluşmuş sistematik bir bütündür. Bu mesajlar ve kural-
lar bütününün hedefi insanın anlam arayışına cevap oluş-
turarak hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olmasını 
sağlamaktır. Bilim ise Allah’ın belli yasalara bağlı olarak 
yarattığı evreni ve hayatı, yine onun verdiği akıl sayesin-
de incelediğinden ilahî yönü olmakla beraber, insanın belli 
yöntemlerle oluşturduğu sistematik bir yapıdır. Başka bir 
ifadeyle bilim, insanın belli konulardaki araştırmaları, de-
ney ve bulguları, akıl yoluyla ve sistematik olarak değer-
lendirmesiyle ulaştığı sonuçlardır. İnsan bilim aracılığı ile 
evrenin yasalarını keşfederek hayatı kolaylaştırmayı ve ni-
hayetinde insanın mutlu olmasını sağlamayı hedeflemek-
tedir. Bu bağlamda din ve bilimin kaynaklar ve yöntemler-
de ayrılsalar bile amaçlarında bir birlikten söz edilebilir.

Bu parçada vurgulanan husus aşağıdakilerden han-
gisidir?

A)  İnsanın anlam arayışı içinde olduğu
B)  Din ve bilim arasında bir ilişkinin olduğu
C)  Dinin insan hayatında vazgeçilmez bir yeri olduğu
D)  Aklın ürettiği deneysel bilgiden insanın faydalandığı
E)  İnsanın mutlu olmasının din ve bilimin temel amacı olduğu

2.  Aşağıdaki ayetlerin hangisi aklı kullanmanın önemi 
ile ilgili değildir?

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

(Yasin suresi, 68. ayet)

B)  “(İnsanlar) devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl 
yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün 
nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı?”

(Ğaşiye suresi, 17-20. ayetler)

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)  “… Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun; ama şim-
di onu (Kur’an’ı), dilediğimiz kullarımızı sayesinde 
doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık…”

(Şura suresi, 52. 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)

3.  Bilimsel gelişmeler sayesinde insanlar hem doğa olayla-
rına atfettikleri bilinmezlikten bir nebze kurtulmuşlar hem 
de doğal felaketlere karşı önlem alarak kendilerini koru-
maya çalışmışlardır. Örneğin ilk çağlarda bazı insanlar 
gök gürlemesi, şimşek çakması, güneş ve ay tutulması 
gibi olayların tanrıların öfkelenmesi sonucu ortaya çıktı-
ğına inanmışlardır. Bu nedenle de korkmuşlar, tanrılara 
kurbanlar sunmuşlardır. Bilim tabiat olaylarının nedenle-
rini açıklamış, insanların yersiz korkularını gidermelerine 
katkıda bulunmuştur.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A)  Bilimin, tabiat olayları ile ilgili bazı korkuları giderdiğine
B)  Doğa olaylarının insanlar tarafından farklı yorumlan-

dığına
C)  İnsanların bilimsel gelişmeler sayesinde tabiata hâ-

kim olduğuna
D)  Bilimsel çalışmalar sonucunda yapılan açıklamaların 

dinlerin yerini aldığına
E)  Doğal afetlere karşı önlem almada bilimsel gelişme-

lerden istifade edildiğine 

4.  Din−bilim ilişkisiyle ilgili aşağıdaki yargılardan han-
gisi yanlıştır?

A)  Din, ilahi kaynaklı, bilim ise insan kaynaklı olduğun-
dan birbiriyle çatışır.

B)  Din de bilim de doğa, insan, evren, varlıklar ve olaylar 
hakkında bilgiler verir.

C)  Din daha çok “niçin” sorusuna cevap verirken bilim, 
“nasıl” sorusuna cevap bulmaya çalışır.

D)  Din ve bilim, insanın merak ettiği, öğrenmeyi arzula-
dığı pek çok konuyu açıklığa kavuşturur.

E)  Din, vahiy yoluyla bilgiler verirken bilim, akıl gözlem 
ve deney metodunu kullanarak bilgi üretir.
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12. Sınıf 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1

İslam ve Bilim - 1

5.  Din ve bilimin insan hayatındaki yeri ile ilgili aşağı-
daki 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.

6.   • “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) Ulaşılan doğru bilgi yaygınlaştırılmalıdır.
D) İlim öğrenmede cinsiyet ayrımı yapılamaz.
E) Bilginin kimden geldiği değil doğruluğu önemlidir.

7.  Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın, bilgi kaynağı ola-
rak akla verdiği önemi doğrudan vurgulamaz?

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

8.   Din insanlara iyi, güzel ve doğru davranışlarda bulunma-
yı, dostça ve kardeşçe yaşamayı öğütler. Bilim pek çok 
yenilik ortaya koyarak insanların hayatını kolaylaştırır ve 
bilimsel araştırmalar neticesinde pek çok hastalığın ne-
denlerini açıklar ve tedavisini gerçekleştirir. Bütün bunlar, 
dinin ve bilimin birbirini tamamladığını ve amaçlarının or-
tak olduğunu ortaya koymaktadır.
Bu parçaya göre din ve bilimin ortak amacı aşağıda-
kilerin hangisidir?

A) Varlığı açıklamak
B) Hastalıklara şifa bulmak
C) Toplumu düzene koymak
D) İnsanın mutluluğuna katkı sağlamak
E) İnsanların davranışlarını düzenlemek

9.  Kaynak olarak Kur’an-ı Kerim’i ve Hadis’i kullanan, 
ibadetler ve insanlar arası ilişkileri konu edinen ilim 
dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tefsir 
B) Fıkıh 
C) Hadis
D) Kelam 
E) Tasavvuf

10.   İslam tarihi boyunca eğitim ve öğretimle ilgili farklı adlar 
altında birçok kurum faaliyet göstermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan biri değildir?

A) Suffe
B) Küttap
C) Medrese 
D) İmarethane
E) Beytü’l Hikme

11.  Hz. Peygamber’in hicretten hemen sonra Medine’de 
inşa ettirdiği Mescid-i Nebevi, aşağıdakilerden han-
gisi için kullanılmamıştır?

A) Toplu ibadet edilmesi
B) Ashabı Suffe’nin eğitilmesi
C) Hz. Peygamber’in yaşaması
D) Diplomatların kabul edilmesi
E) Önemli konuların istişare edilmesi

12.   I. “İlim ve hikmet, Müminin yitiğidir. Her nerede bulursa alır.”
(Hadis-i şerif)

II. “Kıyamet gününde âlimlerin mürekkebi şehitlerin kanı 
ile tartılır.”

(Hadis-i şerif)
III. “...Kulları içinden ancak bilenler, Allah’ın büyüklüğü 

karşısında heyecan duyarlar...”
(Fatır suresi, 28. ayet)

Bu ayet ve hadislerden hangileri İslam’ın bilimi teşvik 
ettiğine örnek verilebilir?

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

ve Ahlak Bilgisi

1.   Sözlükte “bilmek” anlamına gelen ilim (ilm) genellikle “bil-
gi” ve “bilim” karşılığında kullanılır. Klasik sözlüklerde “bir 
şeyi gerçek yönüyle kavramak, gerçekle örtüşen kesin 
inanç (itikad), nesneyi olduğu gibi bilmek, nesnedeki giz-
liliğin ortadan kalkması, bilgisizliğin (cehl) karşıtı” gibi an-
lamlar verilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de ilim kökünden türeyen 
kelimelerin yaklaşık 750 yerde geçtiği görülmektedir. Bu 
sayı, bilginin ve öğrenmenin önemini ortaya koymaktadır. 
Kur’an-ı Kerim’de ilim kavramı daha ziyade “ilahi bilgi” ya-
hut “vahiy” anlamında kullanılmakta, ayrıca gerek insanın 
vahyedilmiş ilahi hakikate dair ilmi, gerekse bilme me-
lekesiyle ilgili kazandığı dünyevi ilmi ifade etmek üzere 
çeşitli ayetlerde yer almaktadır. Buna göre ilim sahipleri 
yahut kendilerine ilim verilenler ilahi bilgiye muhatap olan 
ve bu bilginin doğruluğuna inananlardır.
Bu parçadan ilimle ilgili aşağıdaki yargıların hangisine 
varılamaz?

A) Vahiy yoluyla gelen bilgilere de bu ad verilmiştir.
B) İnsanın varlık ve hakikatle ilişkisi sonucu ortaya çıkar.
C) Kur’an, insanın bilme eylemine çok önem vermektedir.
D) Yalnızca fiziki âlemle ilişkili bir kavram olarak kullanıl-

maktadır.
E) Kur’an’da, insanın aklıyla elde ettiği bilgi anlamında 

kullanılmıştır.

2.  Aşağıdaki hadislerin hangisinde ilim öğrenmeye 
teşvik yoktur?

A) “Âlimler peygamberlerin vârisidirler.”
B) “İlim öğrenmek, kadın ve erkek bütün Müslümana farzdır.”
C) “Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, öfkelendiğiniz zaman 

susun!”
D) “Kıyamet gününde âlimlerin mürekkebi, şehitlerin kanı 

ile tartılır.”
E) “Dünyayı isteyen ilme sarılsın, ahireti isteyen ilme sarıl-

sın, hem dünyayı hem ahireti isteyen yine ilme sarılsın.”

3.  İslam tarihinde ilk eğitim kurumu olarak kabul edilen 
mekân aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mescid-i haram 
B) Suffe
C) Daru’l-Hikme 
D) Daru’l-ilim
E) Beytü’l hikme

4.   İslam dini bilgiye önem verir ve insanları öğrenmeye teş-
vik eder. Kur’an-ı Kerim’deki birçok ayette evrenin ve ev-
rendeki varlıkların yaratılışı, doğa olayların oluşumu, gök 
cisimlerinin hareketleri gibi konularda bilgi verilmektedir. 
İnsanın bu bilgileri öğrenmesi, varlıklar ve olaylar ile ilgili 
araştırmalar yaparak daha ayrıntılı bilgi edinmesi isten-
mektedir.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu paragrafta anlatılan 
konuyla ilgili değildir?

A)  “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” 
(Zumer suresi, 9. ayet)

B)  “De ki! Ey Rabbim, bilgimi ve anlayışımı artır.” 
(Taha suresi, 114. ayet)

C)  “Oku. Yaratan rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan 
pıhtısından yarattı.” 

(Alak suresi, 1. ayet)

D)  Rabbinden sana vahyolunana uy. O’ndan başka tanrı 
yoktur…” 

(En'âm suresi, 106.ayet) 

E)  “...Kulları içinden ancak bilenler, Allah’ın büyüklüğü 
karşısında heyecan duyarlar...” 

(Fatır suresi, 28. ayet)

5.  Osmanlılar döneminde ilk medresenin kim tarafın-
dan nerede kurulduğu ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisi doğrudur?

A) Orhan Gazi — Bursa
B) Osman Gazi — Bilecik
C) Yavuz Sultan Selim — Konya
D) Fatih Sultan Mehmet — Manisa
E) Kanuni Sultan Süleyman — İstanbul

6.  Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın bilimi teşvik etme-
sinin sonuçlarından değildir?

A) Uzay gözlemevlerinin yapılması
B) Medreselerin yaygın ve kültürel merkezler olması
C) Matematik alanında sıfırın kullanılmaya başlanması
D) Hastalıkların tedavisine yönelik çalışmalar yapılması
E) İnşaat malzemelerinin bölgesel farklılıklar göstermesi

İslam ve Bilim - 2

2
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12. Sınıf 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

İslam ve Bilim - 2

2

7.  İslam dünyasında medreselerle ile ilgili aşağıdaki 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yalnızca İslami ilimler okutulmuştur.
B) Süleymaniye Medresesi İstanbul’dadır.
C) Anadolu’da büyük medreseler kurulmuştur.
D) Bazılarında farklı din mensupları da eğitim almıştır.
E) Sahn-ı Seman Medresesi’ni Fatih Sultan Mehmet kur-

muştur.

8.   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 gök-

ten indirdiği rızıkta (yağmurda) -ki, onunla öldükten 
sonra yere yeniden hayat vermektedir, rüzgârları çe-
şitli yönlerden 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; zararları 
da faydalarından büyüktür. Sana neyi infak edecekleri-
ni 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.

9.   Tarih boyunca çeşitli İslam ülkelerinde ve birçok şehirde 
dini, sosyal ve fen bilimleri alanında ileri düzeyde eğitim 
öğretim yapılan eğitim kurumları kurulmuştur.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde eğitim kurumu 
ve kurulduğu devlet yanlış eşleştirilmiştir?

A) Beytü’l-Hikme — Abbasiler
B) Nizamiye Medresesi — Emeviler
C) Karatay Medresesi — Selçuklular
D) Sahn-ı Seman Medresesi — Osmanlılar
E) Süleymaniye Medreseleri — Osmanlılar

10.   “Kuşkusuz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gün-
düzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle 
denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökten indirerek 
onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çe-
şit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgârları ve 
gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip 
çevirip yönlendirmesinde aklını işleten bir topluluk için el-
bette nice deliller vardır.”

(Bakara suresi, 164. ayet)
Bu ayetin, Müslümanları;

I. fizik,
II. tıp,
III. astronomi
bilimlerinden hangilerine yönelik çalışmalara teşvik 
ettiği söylenebilir?

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

11.  Fetihlerle kültürel coğrafyanın genişlemesi, İslam dünya-
sında fikri hareketliliğin artması ve nihayet ll. (VIII.) yüzyıl-
da başlayan tercüme faaliyetleri sayesinde Müslümanlar 
Grek, Helenistik, İran ve Hint kültür havzalarının ilmi biri-
kimiyle tanışmışlardır. Bu kültürel iletişim ve aktarım so-
nucunda Hint matematik ve astronomisinin temel eserle-
rini, Fars dünyasının ahlak ve siyasete dair başlıca kla-
siklerini, Hipokrat ve Calinüs’a ait tıp külliyatını, aritmetik, 
geometri, astronomi, coğrafya ve matematiğe dair eserle-
ri, mekanikle ilgili çalışmalar, felsefede ise Eflatun’un bazı 
diyaloglarını ve Aristo’nun Politika dışındaki eserlerini 
okuyup öğrenmişlerdir.
Müslümanların özgüven içerisinde bu çalışmaları 
yapmalarına,

I. “Kadın erkek herkese ilim öğrenmek farzdır.”
(Hadis-i şerif)

II. “İlim ve hikmet, Müminin yitiğidir. Her nerede bulursa alır.”
(Hadis-i şerif)

III. “Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Al-
lah’ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler:

 “Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, seni ten-
zih ve takdis ederiz…”

(Âl-i İmrân suresi, 191. ayet)

ayet ve hadislerinden hangilerinin teşvik ettiği söy-
lenebilir?

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

ve Ahlak Bilgisi

1.  İslami ilimler ve Müslüman âlimlerle ilgili aşağıda ve-
rilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Buhari, Müslim ve Tirmizi hadis ilmindeki önemli ça-
lışmaları ile tanınır.

B) Kur’an-ı Kerim’in açıklanıp yorumlanmasını konu edi-
nen ilim dalı tefsirdir.

C) Yunus Emre, Mevlana, Ahmet Yesevi tasavvuf alanın-
da tanınmış şahsiyetlerdir.

D) Peygamberimizin söz, davranış ve değerlendirmeleri-
ni konu edinen ilme siyer denir.

E) İslam âleminde “Kütüb-i Sitte” olarak bilinen eserler 
hadis ilmi alanında yazılmış eserlerdir.

2.  İslam’ın ilk dönemlerinde, günümüzdeki ilk ve orta-
okul düzeyinde eğitim veren kurum aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Medrese  B) Suffe  C) Küttap
D) Dergâh  E) Daru’l-ilim

3.   Halife Memun tarafından Bağdat’ta kuruldu. İçinde kütüp-
hane, rasathane vb. barındıran bu bilim merkezinde aynı 
zamanda çeviri faaliyetleri de yapılıyordu.
Bu parçada sözü edilen eğitim kurumu aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Daru’l-ulûm
B) Daru’l-hadis
C) Daru’l-fünun
D) Beytü’l-hikme
E) Sahn’ı-seman

4.  Müslüman bilim adamlarının bilim ve medeniyet ala-
nında gerçekleştirdikleri “ilkler” ile ilgili aşağıda veri-
len bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İlk defa sıfırlı ondalık sayıyı bulan Harezmî’dir.
B) Zerkali, eliptik yörünge kavramını ortaya atan ilk bilim 

insanıdır.
C) Ammar el-Mevsili, ilk kez küçük kan dolaşımını ta-

nımlayan bilgindir.
D) “Pi” sayısının gerçek değerini keşfeden ilk bilim insa-

nı Gıyaseddin el-Kâşi’dir.
E) Üçüncü dereceden denklemleri ilk kez çözmeyi başa-

ran Ebu Cafer el-Hazin’dir.

5.  İslam dininin inanç esaslarını ayet ve hadislerin yanı 
sıra akli delilleri de kullanarak açıklayan ilim dalı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Hadis  B) Siyer  C) Tasavvuf
D) Kelam  E) Fıkıh

6.  İlk medresenin kim tarafından nerede kurulduğuyla 
ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A)  Orhan Gazi tarafından Bursa’da
B)  Hz. Ömer tarafından Medine’de
C)  Nizamü’l-Mülk tarafından Bağdat’ta
D)  Endülüs Emevileri tarafından Kordoba’da
E)  Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’da

3

İslam ve Bilim - 3
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12. Sınıf 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

7.   • Eski astronomi ile modern astronomi arasında bir köprü 
olarak kabul edilir.

•  5. yüzyılda Semerkant’ta kurduğu rasathane halen var-
lığını sürdürmektedir.

•  Batılı bilim insanlarınca 15. yüzyılın en büyük astrono-
mu olarak kabul edilmiştir.

•  Ansiklopedik eserler yazmış ve tanınmış başka astro-
nomi bilginlerini de yetiştirmiştir.

Hakkında bilgi verilen Türk asıllı Müslüman bilgin 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uluğ Bey  B) Ali Kuşcu  C) Zerhavi
D) Biruni  E) Battani

8.  Müslüman bilginlerden Seydi Ali Reis, Uluğ Bey ve 
Kâtip Çelebi aşağıdaki alanlardan hangisinin geliş-
mesine katkıda bulunmuşlardır?

A) Astronomi  B) Tıp  C) Coğrafya
D) Tarih  E) Kimya

9.  Medreselerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Medreseler ileri düzeyde eğitim veren kurumlardır.
B) Yalnızca Müslümanlar eğitim-öğretim almışlardır.
C) İslami ilimler yanında pozitif ilimler de okutulmuştur.
D) İlk büyük medrese Nizamü’l-Mülk tarafından kurul-

muştur.
E) İslam medeniyetinde eğitim-öğretime verilen önemin 

göstergesidir.

10.   Müslümanların en çok ilgi duydukları bilim dallarından 
biri de tıp bilimidir. Peygamberimizin tıp ile ilgili söz ve 
uygulamalarını, “Tıbb-ı Nebevi” adıyla hayata geçiren 
Müslüman ilim adamları, bu çalışma ile bugünkü koruyu-
cu hekimliğin temelini atmışlardır.
Buna göre aşağıdaki Müslüman bilginlerden hangisi 
tıp bilimiyle ilgili çalışmalarda bulunmamıştır?

A) Mesudi
B) İbni Sina
C) İbnü’n Nefs
D) Akşemseddin
E) Ebu Bekir Razi

11.  Başlıca kaynak olarak Kur’an-ı Kerim’i ve Hadis’i kul-
lanarak ibadetleri ve insanlar arası ilişkilerde uyul-
ması gereken hükümleri konu edinen ilim dalı aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Tefsir  B) Fıkıh  C) Hadis
D) Kelam  E) Tasavvuf

12.  Aşağıdaki âlimlerden hangisi diğerlerinden farklı bir 
ilim dalında yaptığı çalışmalarla tanınmıştır?

A) Taberi
B) Zemahşeri
C) Fahreddin Razi
D) İsmail Hakkı Bursevi
E) İmam-ı Azam Ebu Hanife

İslam ve Bilim - 3
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12. Sınıf 
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi

1.  Osmanlılar döneminde ilk medresenin kim tarafından 
nerede kurulduğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

A) Orhan Gazi — Bursa
B) Osman Gazi — Bilecik
C) Yavuz Sultan Selim — Konya
D) Fatih Sultan Mehmet — Manisa
E) Kanuni Sultan Süleyman — İstanbul

2.  Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın bilimi teşvik etme-
sinin sonuçlarından değildir?

A) Uzay gözlemevlerinin yapılması
B) Medreselerin yaygın ve kültürel merkezler olması
C) Matematik alanında sıfırın kullanılmaya başlanması
D) Hastalıkların tedavisine yönelik çalışmalar yapılması
E) İnşaat malzemelerinin bölgesel farklılıklar göstermesi

3.  Medreselerle ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Yalnızca İslami ilimler okutulmuştur.
B) Süleymaniye Medresesi İstanbul’dadır.
C) Anadolu’da büyük medreseler kurulmuştur.
D) Bazılarında farklı din mensupları da eğitim almıştır.
E) Sahn-ı Seman Medresesi’ni Fatih Sultan Mehmet 

kurmuştur.

4.  Aşağıdakilerin hangisinde eğitim kurumu ve kurul-
duğu devlet yanlış eşleştirilmiştir?

A) Beytü’l-Hikme — Abbasiler
B) Nizamiye Medresesi — Emeviler
C) Karatay Medresesi — Selçuklular
D) Sahn-ı Seman Medresesi — Osmanlılar
E) Süleymaniye Medreseleri — Osmanlılar

5.  Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihindeki eğitim ku-
rumlarından biri değildir?

A) Mescit
B) Medrese
C) Dâru’l-hadis
D) Dâru’l-kurra
E) Dâru'n-Nedve

6.   Fatih Sultan Mehmet’in hocası ve aynı zamanda büyük 
bir tıp âlimidir. Bulaşıcı hastalıklar üzerinde önemli çalış-
malar yaptı. “Hastalıklar insandan insana¸ gözle görülme-
yecek kadar küçük tohumlar vasıtasıyla geçer.” görüşü ile 
bilim tarihinde ilk kez “mikrop ve bulaşma” tezini ortaya 
attı. Mikrobu tarif ederek vücuda girdikten sonraki kuluç-
ka ve gelişim dönemlerini açıkladı.
Hakkında bilgi verilen âlim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zekeriya er-Râzî
B) Akşemseddin
C) İbnu’n-Nefis
D) İbn Sina
E) Farabi

4
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12. Sınıf 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

7.  Kur’an öğretilen ve hâfız yetiştirilen mekteplerin, kı-
raat eğitimi yapılan medrese veya bölümlerin genel 
adı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Daru’l-hadis
B)  Beytü’l-hikme
C)  Daru’l-kurra
D)  Rasathane
E)  Şifahane

8.   Kur’an-ı Kerimde pek çok ayette  “Allah’ın gökten su in-
dirdiğini görmez misin? Sonra onunla renk ve çeşitleri 
farklı ürünler çıkardık. Dağların da farklı renklerde; beyaz, 
kırmızı, simsiyah yolları, kısımları vardır.”(Fâtır suresi, 
27.ayet) gibi örnekler verilmekte ve  “Düşünmez misiniz?”, 
“Akletmez misiniz?” şeklinde sorular sorulmaktadır.
Kur’an’ın bu yaklaşımı aşağıdakilerden hangisine ve-
rilen önemi ifade etmektedir?

A) Akıl  B) Hayat C) Çalışma   
D) Dua  E) İbadet

9.   • Yüksek seviyede ilmî araştırmalar ve tercüme faaliyet-
lerinin yapıldığı eğitim kurumlarıdır. 

• Bu bilim kuruluşunun bir rasathanesi, birde büyük kü-
tüphanesi vardı.

• Yunanca eserlerin Arapçaya tercüme edilmesi ile ilgili 
ilk geniş çaplı çalışmalar burada gerçekleştirildi.

Hakkında bilgi verilen eğitim kurumları aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Suffe   B) Küttap C) Beyt’ül-Hikme   
D) Daru’l-kurra  E) Daru’l-hadis

10.  “Taberî, Zemahşerî ve Elmalılı Muhammed Hamdi 
Yazır”, hangi alandaki çalışmalarıyla tanınmışlardır?

 A) Fıkıh   B) Hadis   C) Felsefe 
D) Kelam   E) Tefsir

11.  Aşağıdakilerden hangisi astronomi alanındaki çalış-
maları ile bilinen âlimlerden biri değildir?

A) Ferazî 
B) Sind b. Ali 
C) Battanî 
D) Ebu Said es-Siczî
E) Buhârî

12.  Dünya haritasını günümüzdeki ölçülere yakın biçim-
de ilk çizen kişi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Piri Reis
B) Ebu Bekir Râzî
C) Uluğ Bey
D) el-Avfî
E) İbn Batuta

İslam ve Bilim - 4
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1. TÜRKLERİN MÜSLÜMAN OLMALARI 

 Türklerin İslam’ı benimsemesinde pek çok unsur etkili olmuştur. Bunların başında, İslam dininin 

Türklerin karakterlerine, düşünce ve ideallerine uygun olması gelir.  

 Göçebe Türklerin İslamlaşmasında derviş ve erenlerin de rolü büyüktür. Horasan üzerinden 

Türkistan'a ulaşan bu dervişler okudukları ilahiler ve şiirler ile İslam'ın benimsenmesine katkı 

sağlamışlardır. 

 Abbasi Devleti’nin kurulmasıyla birlikte Türkler, İslam dinine daha yakın ilgi duymaya 

başladılar ve gruplar hâlinde hızla İslamiyeti benimsediler. Talas Savaşı (Miladi 751) esnasında 

Türkler, Abbasi Devleti’nin yanında yer alarak hem bu savaşın sonucunu hem de kendi 

tarihlerinin yönünü değiştirdiler. 

 Talas Savaşı (751) : Türkler, Çinlilere karşı, Müslümanların yanında yer alarak sadece savaşın 

değil, Türk-Müslüman münasebetlerinin de seyrini değiştirdi. Bu savaştan sonra Türklerin yüzü 

İslam dünyasına döndü. Abbasilerin takip ettiği doğru siyaset neticesinde Halife el-Me’mun ve 

el-Mu’tasım zamanlarında Maveraünnehir sakinlerinin tamamı Müslüman oldu. 

 Karahanlılar: İlk Müslüman Türk devleti 

 Selçuklu ve Osmanlı Devleti ile Anadolu Müslüman yurdu haline gelmiştir. 

Horasan, Anadolu ve Balkanlar’da İslamiyet’in Yayılması 

 Ribat: Sınır boylarında ve stratejik mevkilerde bulunan askerî amaçlı sağlam yapılardır. 

İslamiyet'in Maveraünnehir ve Horasan'da güç kazanmasından sonra ribatlar giderek birer tekke 

ve zaviyeye dönüştü; derviş, sufi ve eren adı verilen mutasavvıflar için İslam’ı yayma 

faaliyetlerinin merkezi oldu. 

 Fütüvvet: Bir çeşit fedakârlık, mertlik, yiğitlik teşkilatıdır. Başta Bağdat olmak üzere büyük 

İslam kentlerinde işsiz güçsüz dolaşan gençler fütüvvet teşkilatında toplanmıştır. Bu teşkilat 

başlangıçta tasavvuf ile iç içe iken zamanla mesleki bir teşekkül olan ahi teşkilatının temelini 

oluşturmuştur. 

 Ahi: Arapçada “kardeş”, Türkçede ise “cömert” manasına gelmektedir. Ahiler bekâr ve sanat 

sahibi gençlerin oluşturduğu bir tür cemiyettir. Ahi:  birliklerine aynı zamanda “fütüvvet 

birlikleri”, genç ahilere “feta” denir. 

 Fütüvvetname: Ahi teşkilatının inanç, adap, ilke, kural ve esaslarının yazılı olduğu kaynaklara 

da denir. 

 Ahilik Teşkilatı: Anadolu’da esnaf ve sanatkarların mesleki ve ahlaki eğitimleri ile ilgilenen 

teşkilat. 

12. SINIF 2.ÜNİTE: ANADOLU’DA İSLAM 
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2. MİLLETİMİZİN İSLAM ANLAYIŞININ OLUŞMASINDA ETKİLİ OLAN BAZI 

ŞAHSİYETLER 

 Fıkıh: İnsanların günlük yaptıkları ibadetler ve davranışlar ile ilgilenen dini ilim dalıdır. Bu 

alanda ortaya çıkan görüşlerden fıkhi mezhepler meydana gelmiştir. 

 İtikat: İnanç, iman vb konularla ilgilenen ilim dalıdır. Bu konularda ortaya çıkan görüşlerden 

itikadi mezlepler meydana gelmiştir. Bu alanla ilgilenen ilim dalına kelam denir. 

 Tasavvuf: Nefis tezkiyesi ve gönül eğitimi ile ilgilenen ilim dalıdır. Bu alanda ortaya çıkan 

yorumlardan tasavvufi mezhepler meydana gelmiştir. 

 Ebu Hanife: Hanefilik mezhebinin kurucusudur. Kendi adıyla anılan Hanefilik mezhebi onun 

görüşleri etrafında şekillenmiştir. 

 Cafer es-Sadık: Caferilik mezhebinin kurucusu olup soyu; baba tarafından Hz. Ali’ye (r.a.), 

anne tarafından Hz. Ebu Bekir’e (r.a.) dayanmaktadır.. 

 Maturidi: İnançla ilgili olan Maduridilik mezhebinin kurucusudur. Asıl adı Ebu Mansur b. 

Muhammed’dir.  

Maturidi’ye göre; 

* İnsan aklıyla Allah’ı bilebilir. 

* İnsan, ancak güç yetirebildiği şeylerden sorumludur. 

Kitabü’t-Tevhid adlı eseri kelam ilminin klasiklerinden biri hâline gelmiştir.   

 Şafiî: Şafiilik mezhebinin kurucusudur. Şafiilik fıkhi bir mezheptir. Er- Risale isimli eseri 

vardır. 

 Eş’ari: Maturididen sonra Kelam ilminin en önemli iki temsilcisinden biridir. 

 Ahmet Yesevi: Orta Asya Türkleri arasında İslam’ın ve tasavvufun yayılmasında büyük 

hizmetleri olmuştur.  

 Mevlana Celaleddin Rumi: Mevlana tam anlamıyla âlim, sufi ve şairlik özelliklerine sahip 

biridir. Divan-ı Kebir, Mesnevi, Fîhi Mâ fîh gibi eserleri vardır. Onun hakkındaki çalışmalar ve 

eserlerinden yapılan tercümeler vasıtasıyla görüşleri bugün dünyada geniş bir kitleyi 

etkilemiştir. 

 Şeb-i Arus: Mevlana’nın ölümü düğün gecesi olarak görmesidir. 

 Ahi Evran: Ahilik teşkilatının Anadolu'daki kurucularından olan Ahi Evran bu teşkilatın piri 

kabul edilen, âlim ve mutasavvıf bir şahsiyettir.  

 Hacı Bektaş-ı Veli: Hacı Bektaş-ı Veli, Bektaşiliğin kurucusu olup Horasan erenlerindendir..  

 Hacı Bektaş-ı Veli: Hacı Bektaş-ı Veli, Bektaşiliğin kurucusu olup Horasan erenlerindendir. 

Tasavvuf geleneği içinde eğitimini tamamladıktan sonra Anadolu’ya gelerek 

Sulucakarahöyük’e yerleşti. Osmanlıların en önemli askerî gücü olan Yeniçerilerin tamamı, 

sınır boylarında cihat eden Türkmenlerin ise büyük kısmı Bektaşi’dir. En önemli eseri olan 

Makâlât’tır. 
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 Yunus Emre: Eski Anadolu Türkçesinin oluşumunda çok önemli rol oynayan ilk Türk şairidir. 

Yunus’u diğer mutasavvıf şairlerden ayıran özelliği de budur. 

 Hacı Bayram-ı Veli: Hacı Bayram-ı Veli, Orta Asya’dan gelen Türk göçerlerin yerleşik hayata 

geçmesini sağlamış¸ böylece Anadolu Türk birliğinin tesisinde ve Anadolu’nun iktisadi 

bakımdan gelişip kalkınmasında önemli bir rolün sahibi olmuştur. 
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12. Sınıf 
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi

1.  Türkistan’a kadar gelip hüküm sürmeye başlayan 
Emeviler Türklere karşı bazı olumsuz davranışlar ve si-
yasi tutumlar ortaya koymuşlardır.

Bu parçada sözü edilen durum Türklerin;

 I. İslam’a girişlerinin az olması,
 II. İslam’a karşı Hristiyanlığı benimsemesi,
 III. Müslümanların hâkim oldukları bölgelerden göç etmesi

durumlarından hangilerine yol açmıştır?

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

2.  Orta Asya’nın çeşitli bölgelerinde yaşayan Türklere 
İslamiyet’in ulaşmasında aşağıdakilerden hangisinin 
etkili olduğu söylenemez?

A) Abbasi politikalarının
B) Tüccarların seyahatlerinin
C) Emevilerin fetih hareketlerinin
D) Hz. Ebu Bekir döneminde yapılan fetihlerin
E) Tasavvuf mensuplarının tebliğ faaliyetlerinin

3.  Aşağıda verilenlerden hangisi Türklerin Müslüman 
olma sürecine etki eden faktörlerden biri değildir?

A)  İslam’ın sevgi ve merhamete vurgu yapması
B)  İlk dini tecrübelerini Orta Asya’da yaşamış olmaları
C)  Abbasi devletinin Türklere karşı izlediği ılımlı politika
D)  Türklerin inançları ile İslamiyet’in birbirine yakın esas-

lar içermesi
E)  İslamiyet’in öngördüğü kişiliğin Türklerin karakterine 

uygun olması

4.  Türklerin İslamiyet’i benimsemesi;
 I. İslam dünyasının yeni bir güce kavuşması,
 II. Müslümanlar üzerindeki Bizans baskısının artması,
 III. Abbasi halifesinin Büveyhoğulları’nın baskısından 

kurtulması

gelişmelerinden hangilerine sebep olmuştur?

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

5.   I. Abbasilerin Türklere karşı olumlu yaklaşımları
 II. İslam dünyasıyla Türkler arasında gelişen ticari ilişkiler
 III. Mutasavvıfların, Türklerin yaşadığı bölgelerde İslam’ı 

yayma çalışmaları

Yukarıdakilerden hangilerinin, Türklerin kitleler halin-
de İslamiyet’e girmelerine etki ettiği söylenebilir?

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

6.  Türklerin İslamlaşmasının aşağıdakilerden hangisi-
ne yol açtığı söylenemez?

A) İslam dünyası güç kazanmıştır.
B) İslam’ın yayılması hızlanmıştır.
C) Türkler savaşçı özelliklerini kaybetmiştir.
D) Türklerin düşünce dünyasında değişimler yaşanmıştır.
E) Müslümanların devlet teşkilatında iyileşmeler olmuştur.

5
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12. Sınıf 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

7.  Türkler arasında İslamiyet’in yayılmasında dünyanın fark-
lı yerlerine dağılmış olan Ehl-i Beyt’in de katkısı olmuştur. 
Bunlardan - - - - Kur’an’ı, Hz. Peygamberin sünnetini ve 
İslam’ın temel prensiplerini sade bir dille Türklere anlatmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi gelmelidir?

A) Ali er-Rıza
B) Cafer-i Sadık
C) Musa el-Kâzım
D) Hasan’u-l Askeri
E) Muhammed el-Bakır

8.  Türklerin İslamlaşma sürecinde Gök-Tanrı inancına ait 
birtakım ilkelerin bir noktaya kadar İslam’ın inanç esasla-
rıyla benzeştiği ve bunun da onların Müslüman olmaları-
nı kolaylaştırdığı kabul edilir.
Gök-Tanrı inancına ait aşağıdaki ilkelerden hangisi-
nin bu parçada sözü edilen benzerliklerden biri oldu-
ğu söylenemez?

A) Tek yaratıcı varlığın Gök-Tanrı olduğu
B) Yetkin ve iktidar sahibi bir tanrı olduğu
C) Tanrının semavî bir mahiyete sahip olduğu
D) Ateş ve su gibi bazı varlıkların kutsal olduğu
E) Tanrının bütün kutsal varlıkların başında olduğu

9.  Aşağıdakilerden hangisi, 11. yüzyıldan itibaren 
Türkler arasında yetişip Anadolu’nun İslamlaşmasını 
sağlayan şahsiyetlerden birisi değildir?

A)  Mete Han
B)  Ahi Evran
C)  Yunus Emre
D)  Hacı Bektaş Veli
E)  Sarı Saltuk Gazi

10.  Asıl adı Numan bin Sabit olup İslam hukukunu sistem-
leştiren temel esasları belirleyerek kendi adıyla anılan bir 
mezhebin önderi olmuştur. Kur’an ve Hz. Peygamberin 
sünnetini esas almış ve bunları aklın ilkeleri doğrultusun-
da yorumlamıştır. Kendisinin görüşleri etrafında oluşan 
bu mezhep başta Türkler olmak üzere Arap olmayan halk-
lar arasında daha fazla rağbet görmüştür. Dolayısıyla bu 
İslam âliminin dini anlama ve yorumlama biçimi, Türklerin 
dinî yaşamını şekillendirmiştir.
Bu parçada söz edilen âlim aşağıdakilerden hangisidir?

A) İmam Malik
B) İmam Eş’ari
C) İmam Maturidi
D) İmam Ebu Hanife
E) İmam Ahmet b. Hanbel

11.  Dönemin ünlü sufilerinden biri olan Şems-i Tebrizi ile 
tanıştıktan sonra uzun yıllar uzlete çekilmiştir. Tasavvuf 
düşüncesinin ana konularını içeren ve Türk-İslam kültü-
rünün en önemli eserleri arasında yer alan meşhur eseri 
Mesnevi’yi kaleme almış, şiirleriyle ve hikmetli sözleriyle 
çevresini aydınlatmıştır. Ortaya koyduğu insan sevgisi, 
hoşgörü ve alçak gönüllülük gibi özellikleriyle değişik 
din, mezhep ve düşüncelere mensup birçok insanı etkile-
miştir. Hoşgörü, insanlarla iyi geçinme, başkasına zarar 
vermeme ve başkasından zarar görmemeyi vurgulayan 
öğütleri tüm Anadolu, Arap dünyası ve Balkanlar’a kadar 
uzanan geniş bir alanda yayılmıştır.
Hakkında bilgi verilen bu ünlü mutasavvıf ve düşünür 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mevlana 
B) Ahi Evran 
C) Yunus Emre
D) Hacı Bektaş Veli 
E) Hacı Bayram-ı Veli

Anadolu'da İslam - 1
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12. Sınıf 
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi

1.  Anadolu’da kurduğu teşkilatla özellikle esnaf arasın-
da iş ahlakının yaygınlaşmasını amaç edinmiş muta-
savvıf aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hacı Bektaş-ı Veli 
B) Yunus Emre 
C) Ahi Evran
D) Sarı Saltuk
E) Hacı Bayram-ı Veli

2.  Bir kez gönül yıktın ise 
Bu kıldığın namaz değil. 
Yetmiş iki millet dahi, 
Elin yüzün yumaz değil.

Bu dizelerde vurgulanan husus ağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Kalp temizliğinin çok önemli olduğu
B) Yapılan hatalardan dönülmesi gerektiği
C) Samimiyetin her işe yansıması gerektiği
D) İnsan ilişkilerine özen gösterilmesi gerektiği
E) İbadetle davranışlar arasında güçlü bir ilişki olduğu

3.   • Soyu Hz. Ali’ye dayanmaktadır.
• Medine’de doğmuş orada vefat etmiştir.
• İmam Malik ve Ebu Hanife ile aynı dönemde yaşamıştır.
• Adıyla anılan mezhep İran, Irak, Suriye, Lübnan ve 

Afganistan’da yaygındır.

Bu bilgiler aşağıdaki âlimlerden hangisine aittir?

A) İmam Malik 
B) Cafer-i Sadık 
C) Ahmet Yesevi
D) Ahmet b. Hanbel
E) Hacı Bektaş-ı Veli 

4.  Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu’nun İslamlaşmasına 
katkı sağlayan şahsiyetlerden biri değildir?

A) Maturidi
B) Ahi Evran
C) Yunus Emre
D) Sarı Saltuk
E) Hacı Bayram-ı Veli

5.   • Horasan’ın Nişabur şehrinde dünyaya gelmiştir. 
• Hoca Ahmet Yesevi geleneğini temsil etmiş ve Türklerin 

Müslümanlaşmasına katkı sağlamıştır. 
• Anadolu insanına güzel ahlakı, birbirlerini sevmeyi, bir-

lik ve beraberliklerini korumayı öğütlemiştir.

Hakkında bilgi verilen bu mutasavvıf aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Ahi Evran
B) Mevlana
C) Yunus Emre
D) Şems-i Tebrizi
E) Hacı Bektaş-ı Veli

6.   • Şiirlerinde sevgi, saygı ve kardeşlik temalarını işlemiş-
tir.

• İlahî aşkı en güzel şekilde ifade eden mutasavvıf şair-
lerdendir.

• Anadolu insanına İslamiyet’i anlattığı şiirlerinde sade 
bir dil kullanmıştır.

• Güzel ahlak ve ilahî sevginin halk arasında yaygınlaş-
masını sağlamaya çalışmıştır.

Bu bilgiler aşağıdaki mutasavvıflardan hangisi hak-
kındadır?

A) Ahmet Yesevi
B) Sadrettin Konevi
C) Yunus Emre
D) Sarı Saltuk
E) Ahi Evran

Anadolu'da İslam - 2
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12. Sınıf 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

6

7.  Tefsir, fıkıh, hadis, tasavvuf, matematik, astronomi, fel-
sefe, edebiyat ve dil dersleri tahsil etmiştir. Ankara’da 
Kara Medresede müderrislik (profesörlük) yapmıştır. 
Tasavvuf eğitimini Somuncu Baba’dan almıştır. Şeyhinin 
yanında on yıl kaldıktan sonra, kendini topluma adamış-
tır. Yoksullara, yetimlere, gariplere, yolda kalmışlara ve 
talebelere yardım etmiştir. Esnafın zekât ve sadakalarını 
toplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştır.

Bu parçada sözü edilen âlim ve mutasavvıf aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Ahmet Yesevi
B) Hacı Bektaş-ı Veli
C) Sadrettin Konevi
D) Hacı Bayram-ı Veli
E) Abdulhakim Arvasi

8.  Asıl adı Ebu Mansur b. Muhammed’dir. Özbekistan’ın 
Semerkant şehrinde doğmuştur. 944 yılında aynı şehirde 
vefat etmiştir. Ebu Hanife’nin inanç alanındaki görüşleri 
etrafında Ehl-i sünnet itikadının sistemli hâle gelmesini 
sağlamıştır. Kelam, tefsir, fıkıh ve mezhepler tarihi alan-
larındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. Kitabü’t-Tevhid 
önemli eserlerinden biridir.

İtikadi mezheplerden birine adı verilen bu âlim aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) İmam Şafii B) İmam Malik C) İmam Eşari
D) Cafer-i Sadık E) İmam Maturidi 

9.  I.  Görüşleri etrafında adıyla anılan bir itikadi mezhep 
oluşmuştur.

 II. Numan b. Sabit Kûfe’de doğmuştur. İmam-ı Âzam 
diye şöhret bulmuştur. 

 III.  Ticaretle uğraşmasına rağmen tarihin önemli fıkıh 
âlimlerinden biri olmuştur. 

 IV. Görüşleri öğrencileri Muhammed Şeybani ve Ebu Yu-
suf vasıtasıyla yayılmıştır. 

Numaralanmış bilgilerden hangisi Ebu Hanife’yle il-
gili değildir?

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

10.  Gelin tanış olalım 
İşi kolay kılalım 
Sevelim sevilelim 
Dünya kimseye kalmaz

Bu dizelere göre insan ilişkilerinde aşağıdaki yakla-
şımlardan hangisi olumlu karşılanamaz?

A) Eleştirilere açık olmak
B) İnsanları ötekileştirmek
C) Taassuptan uzak durmak
D) İşleri zorlaştırmaktan kaçınmak
E) Farklılıklara hoşgörüyle yaklaşmak

11.  Aşağıdaki mutasavvıflardan hangisi Balkanların 
İslamlaşmasında önemli rol oynamıştır?

A) Ahmet Yesevi B) Ahi Evran C) Mevlana
D) Yunus Emre E) Sarı Saltuk

12.  Aşağıdaki âlimlerden hangisi daha çok mutasavvıf 
yönüyle tanınır?

A) Cafer es- Sadık  B) Şafii C) Mevlana
D) Maturidi  E) Ebu Hanife
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12. Sınıf 
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi

1.  Aşağıdaki bilgilerin hangisi Mevlana Celaleddin-i 
Rûmi’yle ilgili değildir?

A) Ebu Hanife’yle aynı dönemde yaşamıştır.
B) Arapça ve Farsçayı iyi derecede öğrenmiştir. 
C) İlk eğitimini babası Bahauddin Veled’den almıştır.
D) 1207 yılında Horasan’ın Belh şehrinde doğmuştur. 
E) Tefsir, hadis, fıkıh gibi İslami ilimleri tahsil etmiştir.

2.  Semerkant ilim çevresinde yetişmiş, kelam, mezhepler, 
tefsir ve fıkıh alanında birçok eser vermiştir. “Te’vilatu’l-
Kur’an” isimli tefsir kitabı önemli bir kaynak kabul edilmiş-
tir. Onun dini anlama ve yorumlama tarzı, yeni Müslüman 
olmuş Türk dünyasının büyük bir kesimi üzerinde etkili 
olmuştur.

Bu parçada sözü edilen âlim aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Vasıl b. Ata  B) Maturidi  C) Hasan Basri
D) Eş’ari  E) Zemahşeri

3.  I.  Ebu Hanife
 II. İmam Eş’ari
 III. İmam Maturidi

Numaralanmış âlimlerden hangileri Türklerin İslam 
anlayışının oluşmasında etkili olmuştur?

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

4.  Gazze’de doğmuş, Bağdat’ta vefat etmiştir. Mekke, 
Medine, Yemen, Mısır ve Bağdat’ta ilim tahsil etmiştir ve 
pek çok âlimden ders almıştır. “Kitabu'l-Umm” adıyla ka-
leme aldığı eser önemli kitaplarından biridir. İslam dün-
yasındaki en yaygın mezheplerden biri onun adıyla anılır.

Usul sahibi bu âlimin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İmam Malik B) Ahi Evran C) Ebu Hanife
D) İmam Şafii E) Cafer-i Sadık 

5.  İmam Şafii ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A)  Er-Risale adlı eseri hukuk metodolojisinin ilk kitabı 
olarak bilinmektedir.

B)  Şafii mezhebinin temellerini oluşturduğu meşhur ese-
ri Fıkh-ı Ekber’dir.

C)  İmam Malik’e talebe olmuş ve o vefat edene kadar 
yanında kalmıştır.

D)  İmam Malik ve Ebu Hanife’den farklı bir fıkıh metodu 
geliştirmiştir.

E)  Ebu Hanife’nin talebesi Muhammed Şeybani’den 
ders almıştır.

6.  Dikkatli ve ince anlayışlı, ayrıntılı bir şekilde bilen âlim; 
fıkıh âlimi, İslam hukukçusu demektir.

Bu anlam aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A) Âlim B) Veli C) Fakih
D) Kelam E) Tasavvuf

7
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12. Sınıf 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

7

Anadolu'da İslam - 3

7.  I. Kitabu’t-Tevhid ve Te’vîlâtü’l-Kur’an adlı eserleri kale-
me almıştır.

 II. Türklerin İslam anlayışlarında en etkili olan âlimler-
den biridir. 

 III.  Devrinin seçkin âlimlerinden özellikle Hammâd b. 
Ebu Süleyman’dan ders almıştır.

Numaralanmış bilgilerden hangileri Ebu Hanife’yle 
ilgili değildir?

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

8.  I.  Şiilere göre on iki imamdan biridir.
 II. Eşarilik mezhebi onun adıyla anılmaktadır.
 III. Siyasetten uzak durmuş ve ilimle uğraşmıştır.

Numaralanmış bilgilerden hangileri Cafer-i Sadık 
hakkındadır?

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

9.  Aşağıdaki bilgilerin hangisi İmam Eş’ari’yle ilgili 
değildir?

A)  Kelam ve itikadi mezhepler alanında çalışmalar yap-
mıştır.

B)  Kendini ilme vermiş, mütevazı ve dindar bir hayat ya-
şamıştır.

C)  İnançla ilgili iki yaygın mezhepten biri onun adıyla 
anılmaktadır.

D)  Bir ara Basra’da yaygın olan mutezile mezhebini be-
nimsemiştir.

E)  Kitabu’t-Tevhid ve Te’vîlâtü’l-Kur’an adlı kitaplar kale-
me almıştır.

10.  İmam Şafiî usul konularını ele almış ve hukuk metodoloji-
siyle ilgili bir eser kaleme almıştır. 

Şafii mezhebinin temellerini oluşturan bu meşhur ki-
tabın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Makalat B) Mesnevi C) er-Risale
D) Fıkh-ı Ekber E) Divan-ı Hikmet

11.  Aşağıdaki âlimlerden hangisi daha çok mutasavvıf 
yönüyle tanınmaktadır?

A) Ebu Hanife B) Maturidi C) Eş’ari
D) Şafii E) Sarı Saltuk

12.  Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet'in Anadolu'ya ya-
yılmasında, özellikle göçebe Türklerin İslamlaşmasında 
etkili rol oynamışlardır.

A) Muhaddisler  B) Fakihler C) Müfessirler
D) Mutasavvıflar E) Mütekellimler
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1. TASAVVUFİ DÜŞÜNCENİN OLUŞUMU 

 Tasavvuf: sözlükte, saf olmak ve ilk safta bulunmak gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise, güzel 

ve ulvi olan her çeşit huyları kazanma girişiminde bulunmak ve çirkin huylardan uzaklaşmaya 

çalışmaktır. 

 “Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir” Şems suresi, 9. ayet. 
 Halvet: Uzlet, inziva, yalnızlık, tek başına yaşamak topluma karışmamak. 

 İhsan: Allah’a (c.c.), O’nu görüyormuş gibi ibadet etmektir. 

 Sufi: Ermiş, veli. Takva sahibi, samimi dindar, dinî konularda duyarlı kişi. 

 Züht: Elde mevcut olsa bile gönülde mal ve mülk sevgisine yer vermeme. Hakk'a yönelmek için 

dünyadan el etek çekme. 

 “Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir” Şems suresi, 9. ayet. 

 Fakr: Dervişlik, salikin hiçbir şeye sahip olmadığının şuurunda olması, her şeyin gerçek malik 

ve sahibinin Allah (c.c.) olduğunu idrak etmesi. 

 İhlas: Samimiyet, içtenlik, tutum ve davranışlarda sadece Allah’ın rızasını gözetmek, sözün öze 

uymasıdır. 

 İrfan: Arapça "bilmek" demektir. Sezgi, tecrübe ve manevi yolla elde edilen bilgi. 

 Zahid: Dünyaya rağbet etmeyen, kendini bütünüyle ahirete ve Hakka'a veren, mala mülke şöhrete 

değer vermeyen kişi. 

 Zikir: Anmak, hatırlamak. Allah (c.c.) kelimesini veya “lailahe illallah” cümlesini söylemek ve 

tekrarlamaktır. Tarikat ehlinin beli kelime ve ibareleri belli zamanda belli sayıda, belli bir düzen 

içinde her gün söylemeleridir. 

 Züht Dönemi: Hz. Peygamber, sahabe ve onlardan sonra gelenleri içine alan, tasavvuf 

kavramının ortaya çıktığı hicri 2. asra kadar olan dönemi kapsar. 

 Tasavvuf Dönemi: Hicri 2. asrın sonundan, tarikatların kurumsallaştığı döneme kadar olan 

yaklaşık dört asırlık zaman dilimini kapsar. 

 Tarikat Dönemi: İslam tasavvufu, sadece teorik planda kalmayarak, gündelik hayatı 

etkilemiştir. Tarikatlar yoluyla pratik hayatta uygulamaya geçirilmiştir. Teoride "tasavvuf" diye 

adlandırılan bu akımın pratik hayatta aldığı isim "tarikattır." 

12. SINIF 3.ÜNİTE: İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ 
YORUMLAR 
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 Marifet: Bilgi, irfan, tecrübe, tanıma, aşinalık. Sufilerin ruhani hâlleri yaşayarak, manevi ve ilahi 

hakikatleri tatması. 

 Mâsîva: Allah’ın (c.c.) zatı dışındaki bütün varlıklar. 

 Seyr-u Sülûk: Hakk'a ermek için bir rehberin öncülüğünde ve denetiminde çıkılan manevi ve 

ruhi yolculuk.  

 Tezkiye: Temizlenme. Nefsi manevi kirlerden arındırma. 

2. TASAVVUFİ DÜŞÜNCENİN AHLAKİ BOYUTU 

 Ahlak: sözlükte; huy, seciye, tabiat, mizaç, karakter gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise insanın 

iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikler, huylar ve bunların etkisiyle 

ortaya konan iradeli davranışlar bütünüdür. 

 Mutasavvıflara göre hakkın rızasını kazanmak için, nefsi temizlemek ve güzel ahlak sahibi 

olmaya çalışarak Allah (c.c.) ve Resulü’nün ahlakıyla ahlaklanmak tasavvufun gayesidir. 

 Hz. Peygamberin ahlakını soran kişiye Hz. Aişe (r.a.) "Sen hiç Kur'an okumuyor musun? Onun 

ahlakı Kur'an'dı." Karşılığını vermiştir. 

 “Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.” Kalem suresi, 4. ayet. 

 Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” Hadis 

 Tasavvuf, insanın kalbindeki kötü vasıflardan kurtulma çarelerini, kalpteki iyi vasıflar ve onları 

kazanma yollarını göstermeyi hedefler. Böylece manevi mertebeleri katederek en yüksek mertebe 

olan "insan-ı kâmil" mertebesine ulaşmayı amaçlar. 

3. KÜLTÜRÜMÜZDE ETKİN OLAN TASAVVUFİ YORUMLAR 

 Mevlana, Yunus Emre, Hoca Ahmed Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Eşrefoğlu Rumi gibi müstesna 

şahsiyetler kültürümüzün oluşmasına büyük katkılar sağlamışlardır. 

 Yesevilik: Hoca Ahmet Yesevi’nin (1093-1166) görüş ve düşünceleri çerçevesinde oluşmuş 

tasavvufi bir akımdır. 

 Kadirilik: Abdülkadir Geylânî’nin görüş ve düşünceleri çerçevesinde oluşup yaygınlaşmış 

tasavvufi akımdır. 
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 Rifailik: Ahmet Rifai'nin (ö.1182) görüş ve düşünceleri çerçevesinde oluşmuş tasavvufi bir 

akımdır. 

 Mevlevilik, Mevlana Celaleddin Rumi’nin görüşleri çerçevesinde oluşan tasavvufi akımdır. 

 Semâ: Mevlana'nın dinî toplantılarda duyduğu vecd tesiri ile herhangi bir kurala bağlı 

kalmaksızın zaman zaman yaptığı, kendisinden sonra düzenlenip geliştirilmiş bir zikir 

toplantısıdır. 

 Nakşibendilik: Muhammed Bahauddin Nakşibend’in görüşleri çerçevesinde oluşmuş tasavvufi 

düşünce akımıdır. 

 Alevilik-Bektaşilik : Alevilik kavramı sözlükte; Ali’ye mensup, Ali’ye ait, Ali taraftarı gibi 

anlamlara gelmektedir. Hz. Muhammed (s.a.v.) nübüvvetini, Hz. Ali'nin velayetini kabul eden, 

Ehl-i beyt ve on iki imamın masumiyetine inanma esasına dayanır. 

  Alevilik Bektaşilikte bir dede veya pir ailesinden gelen ya da bunlara talip olan, temel erkanı cem 

olan, yıllık görgü ve sorgudan geçen, musahip edinen, Pir Hâce Hoca Ahmet Yesevî'nin ve Pir 

Hünkâr Hacı Bektaş Velî'nin öğretisi sayılan "şeriat, tarikat, marifet ve hakikat olarak bilinen 

Dört Kapı-Kırk Makam" ilkelerini benimseyen kimseye Alevi-Bektaşi denir. 

Alevilik-Bektaşilikteki Temel Kavram ve Erkânlar 

 Cem ve Cemevi:  Cem, sözlükte bir araya gelmek, toplanmak gibi anlamlara gelir. Cem, Alevi-

Bektaşi geleneğinde en önemli erkândır. Cemevi ise âyin-i cem erkânının yapıldığı, yol ve adabın 

öğrenilip uygulandığı yerdir. 

 Cemle ilgili 12 Hizmet: Cem erkânı yürütülürken 12 kişi tarafından belirli bir düzen ve kurallar 

çerçevesinde yerine getirilen görevdir.  

1. Mürşit (Dede), 2. Rehber, 3. Gözcü, 4. Çerağcı (Delilci), 5. Zakir (Âşık), 6. Süpürgeci (Ferraş), 

7. Meydancı, 8. Niyazcı, 9. İbrikçi, 10. Kapıcı, 11.Peyikçi, 12. Sakka. 

 Âyin-İ Cem Türleri: 

 Abdal Musa Cemi: Yılın ilk cemi, Abdal Musa adına, dargın olan kimselerin barıştırılması, 

insanlar arasında birliğin sağlanması amacıyla yapılır ve Abdal Musa cemi olarak adlandırılır.  

 Düşkünlükten Kaldırma Cemi: İşlediği bir suç nedeniyle yol düşkünü ilan edildikten sonra 

tövbe ederek üzerindeki kul hakkını iade eden kişiler için yapılan cemdir. 

 Dardan İndirme Cemi: Vefat eden bir kişinin ardından razılık alma cemidir. 

 Musahiplik: Sözlükte “kardeş tutmak, kardeş edinmek” anlamlarına gelen musahiplik Alevilik-

Bektaşilikte evli olan iki kişinin aileleriyle birlikte, kurban keserek hayat boyu yol kardeşi olmaya 

Hakkın ve halkın huzurunda ikrar vermesidir. 

 Razılık ve Kul Hakkının Sorulması: Alevilik-Bektaşilikte, üzerinde kul hakkı olan kişilerin 

ve küskünlerin ceme katılması uygun görülmez. Herhangi bir kul hakkı var ise hak sahibine iade 

edilir ve helallik alınır. Alevilik ve Bektaşilikte cem töreninde kul hakkının sorulması ve razılık 

denmektedir. 
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 Gülbank: Alevilik-Bektaşilik kültüründe dua, gülbank olarak adlandırılır. Gülbank; Allah’a 

(c.c.) sığınma, ondan af dileme, dua edip ona yakarma amacıyla okunur. Genellikle kısa ve 

ahenkli cümlelerden oluşan sözlerdir. 

 Semah: Arapça kökenli bir kavram olan semah sözlükte uçmak ve gökyüzü gibi anlamlara 

gelmektedir. Terim olarak ise semah Alevi Bektaşilikte müzik ezgilerini dinlemek, vecde gelip 

dönmek ve kendinden geçmek demektir.  

 Hızır ve Muharrem Orucu: Hz. Peygamberin torunu Hz. Hüseyin Efendimiz ve yakınlarının 

Kerbela'da şehit edildiği gün olması nedeniyle Muharrem ayında, matem ve oruç bir bütün 

olarak uygulandığı için daha büyük bir anlam kazanır. Bundan dolayı Muharrem orucunun diğer 

bir adı da Yas-ı Matemdir. Bu günlerde; su içilmez, tıraş olunmaz, çamaşır yıkanmaz, hayvan 

ve ağaç kesilmez. Et, soğan, sarımsak, yumurta yenilmez. Aynaya bakılmaz, süslenilmez. 

Düğün, oyun ve çeşitli eğlenceler yapılmaz. 
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12. Sınıf 
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar - 1

1.  Tasavvufi akımlar aşağıdakilerden hangisine daha 
çok yoğunlaşmıştır?

A) Ahlak B) Düşünce  C) Edebiyat
D) Sanat  E) Bilim

2.  Aşağıdakilerden hangisinin tasavvufi düşüncenin 
doğuşuna zemin hazırladığı savunulamaz?

A)  Müslümanların manevi eğitime ihtiyaç duymalarının 
B)  Fetihlerle İslam coğrafyasının sürekli genişlemesinin
C)  Müslümanların sade bir hayat sürdürmeye devam et-

melerinin
D)  Hint ve İran düşüncesinin İslam toplumunda yaygın-

laşmasının
E)  Çatışmaların Müslümanlar arasında görüş ayrılıkları 

oluşturmasının

3.   İslâm’ı, kulluğun gerektirdiği şekilde ahlak esasları ve ne-
fis terbiyesi üzerinde yoğunlaşarak yaşama biçimidir. 
Bu tanım aşağıdaki kavramların hangisine aittir? 

A) İnziva  B) Halvet  C) Çile
D) Tasavvuf  E) İhlas

4.  Tasavvufi düşüncenin ortaya çıkışında aşağıdakiler-
den hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A) Dünyevileşmeye karşı ortaya konulan tepkinin
B) Ahiret hayatını dünya hayatına tercih etmenin
C) Yaşanan siyasal kargaşalardan uzak durma tavrının
D) Hz. Peygamberin yaşadığı döneme duyulan arzunun
E) Yunan felsefesine karşı İslam düşüncesini savunmanın

5.  Hz. Peygamberin sade yaşantısının, tasavvufi düşün-
cede bulunan aşağıdaki anlayışlardan hangisine kay-
naklık ettiği söylenebilir?

A) Çile  B) Züht  C) Sufî
D) Sohbet  E) Zikir

6.   Tasavvufta seyr’ü sülûk diye ifade edilen ve bir manevi 
rehber önderliğinde uygulanan eğitim sürecinde, kalbi 
manevi hastalıklardan kurtarmaya ve nefsi kötü huylar-
dan arındırmaya önem verilir. 
Tasavvufi düşüncedeki bu eğitim süreciyle amaçla-
nan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güzel ahlak
B) Nafile ibadet
C) Bireysel tatmin
D) Güven duygusu
E) İbadette devamlılık

8
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İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar - 1

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

8

7.  “Tasavvufun aslı, kitaba ve sünnete uymak, nefsin dilekle-
rinden ve dine aykırı olan şeylerden vazgeçmek, büyük-
leri saymak, özürleri kabul etmektir...”
Bu tanımda tasavvufla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
belirtilmemiştir?

A) İnsan ilişkilerinde saygıyı önemsediği
B) İnsanı zorlayan bir yaşam tarzı olduğu
C) İnsanlara karşı anlayışlı olmayı önemsediği
D) İslam’ın yasaklarından uzak kalınması gerektiği
E) Hevanın isteklerinin dikkate alınmaması gerektiği

8.  Tasavvufi oluşumlarla ilgili olarak aşağıdaki yargılar-
dan hangisi yanlıştır?

A) Dinin ahlak boyutuna vurgu yapmışlardır.
B) İnanç ve ibadetlerin özü ile ilgilenmişlerdir.
C) Tarikat yapılanmalarıyla kurumsallaşmışlardır.
D) Aşırı kuralcı ve zorlayıcı bir yol takip etmişlerdir.
E) İlahi aşkı dini düşüncenin merkezine koymuşlardır.

9.  Tasavvufi düşüncede önemli bir yer tutan aşağıdaki 
kavramlardan hangisi insan ilişkilerine yönelik değildir?

A) Cömertlik  B) Saygı  C) Kardeşlik
D) Tevazu  E) Zikr

10.   I.  Fıkhî bilgi,
 II.  güzel ahlak,
 III. kalp temizliği,
 IV. nefis terbiyesi

kavramlarından hangileri tasavvufi düşünceyle doğ-
rudan ilgili değildir?

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

11.  Tasavvufi düşünce ile ilgili aşağıdaki yargılardan 
hangisi yanlıştır?

A)  Daha çok manevi hayata öncelik vermiştir.
B)  İnsanları dünyadan uzaklaştırmayı amaç edinmiştir.
C)  Farklılıklara saygıyı düşüncesinin temeli olarak almıştır.
D)  Çoğulcu bir toplumsal yapının devamına katkı sağla-

mıştır.
E)  İnsanı, kötülüklerden arındırmaya çalışan bir ahlak 

eğitimidir.

12.  Hz. Peygamber’in vefatından sonra ortaya çıkan olum-
suzluklardan uzak durmak isteyen bazı Müslümanlar, 
toplumun çoğunluğundan farklı bir tavır sergilemişlerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu tavırlardan 
biridir?

A) Konforlu bir hayat yaşamayı hedeflemek 
B) Yeni düşünceleri olduğu gibi benimsemek
C) Lüks ve sefahatten uzak durmaya çalışmak
D) Siyasi çekişme ve kamplaşmalara taraf olmak
E) İslam’ın daha çok hukuki yönüne ağırlık vermek
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12. Sınıf 
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar - 2

1.  Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi akımlardan biri 
değildir?

A) Eşarilik  B) Kadirilik C) Yesevilik
D) Mevlevilik E) Nakşibendilik

2.   • Pir-i Türkistan olarak anılmaktadır.
• Türkistan’da bulunan Yesi şehrinde doğmuştur.
• Hocasının vefatından sonra pek çok öğrenci yetiştirmiştir.

Bu bilgiler aşağıdaki mutasavvıflardan hangisiyle il-
gilidir?

A) Sarı Saltuk  B) Abdal Musa C) Geyikli Baba
D) Ahmet Yesevi E) Hacı Bektaş-ı Veli

3.  Aşağıdaki kitaplardan hangisi Hoca Ahmet Yesevi’ye 
aittir?

A) Müzekki’n-Nüfus 
B) Fîhi Mâ fîh 
C) Divan-ı Kebir
D) Mesnevi
E) Divan-ı Hikmet 

4.  Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hoca Ahmet Yesevi’yle 
ilgili değildir?

A)  Buhara’ya gitmiş ve Yusuf Hemedani’den ilim tahsil 
etmiştir.

B)  Tasavvufi görüşleri oğlu tarafından sistemli hâle geti-
rilmiştir.

C)  Hayatında Hz. Peygamber sevgisinin çok önemli bir 
yeri vardır.

D)  Yetiştirdiği öğrenciler, Türk illerine dağılarak İslam’ı 
anlatmışlardır.

E)  Güzel ahlakı ve dinî değerleri konu alan şiirlerine hik-
met denilmektedir 

5.   • Devamlı abdestli gezmek
• Züht ve takvaya önem vermek
• Kur'an ve sünnete uygun yaşamak

Bunlar aşağıdaki tasavvufi akımlardan hangisinin il-
keleridir?

A) Eşarilik  B) Kadirilik C) Yesevilik
D) Mevlevilik E) Nakşibendilik

6.   Yesevilik’te insan Allah ilişkisinin önemli bir yeri vardır. 
Buna göre insan her an Yüce Allah’a yaklaşma gayreti 
içinde olmalıdır. Allah’tan korkmalı fakat hiçbir zaman 
O'ndan ümidini kesmemelidir. Her an Allah’ı anmalı, sü-
rekli Allah’a kavuşacağı zamanı düşünmelidir.
Bu metinde savunulan düşünce aşağıdaki ilkelerden 
hangisiyle daha çok ilgilidir?

A) Ahlakı güzelleştirmek 
B) Allah'ı çokça zikretmek 
C) Dinî esasları iyi bilmek
D) Kalbi her zaman temiz tutmak
E) Dünya malına ve zevklerine önem vermemek

9
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İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar - 2

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

9

7.  Abdülkadir Geylani’nin görüş ve düşünceleri çerçe-
vesinde oluşup yaygınlaşmış tasavvufi akım aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Kadirilik B) Eşarilik C) Yesevilik
D) Mevlevilik E) Nakşibendilik

8.  Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi akımlardan 
Kadiriliğin ilkelerinden biri değildir?

A) Başkalarına yük olmamak 
B) Dilini yemine alıştırmamak
C) Zikirlerin sayısına dikkat etmek
D) Gündüzleri oruç tutup geceleri az uyumak
E) İnsanların sahip olduğu şeylere tamah etmemek

9.  Kadiriliğin Anadolu’da tanınmasını ve yayılmasını 
sağlayan mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mevlana
B) Sarı Saltuk
C) Yunus Emre
D) Eşrefoğlu Rumi
E) Mansur el-Batâihî

10.  Kadirilikte önemli görülen;
 I. verilen sözü mutlaka yerine getirmek,
 II. Allah’ın yarattığı hiçbir şeye lanet etmemek,
 III. insanların elinde olan şeylere tamah etmemek,
 IV. haksızlığa uğramış olsa bile beddua etmekten kaçınmak

ilkelerinden hangilerinde “kanaatkâr olmak” vurgu-
lanmaktadır?

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

11.   •  Bilgisi, güzel ahlakı ve ilmî sohbetleriyle insanları etkilemiştir.

• Tefsir, hadis, fıkıh ve kıraat gibi ilimleri Bağdat’ta tahsil 
etmiştir.

• Adıyla anılan tasavvufi akım Anadolu başta olmak üze-
re pek çok yere yayılmıştır.

Hakkında bilgi verilen mutasavvıf aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Ahmet Rifai 
B) Ahmet Yesevi 
C) Muhyiddin Arabî
D) Abdulkadir Geylani 
E) Bahauddin Nakşibend

12.  Tasavvufi düşünce genel olarak üç dönemde incelenmiş-
tir. Bu dönemler şu şekilde isimlendirilmiştir: Züht Dönemi, 
Tasavvuf Dönemi ve Tarikat Dönemi.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Züht Dönemi mu-
tasavvıflardandır?

A) Cüneyd Bağdâdî 
B) Beyazıt Bestamî
C) Zünnun-i Mısrî
D) İmam Gazâli
E) Hasan Basri
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12. Sınıf 
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi

1.  	 Uzlet,	inziva,	yalnızlık,	tek	başına	yaşamak,	topluma	ka-
rışmamak	anlamlarına	gelir.
Tasavvuf ilminde ve Rifailik akımında önemli bir yeri 
olan bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Halvet	 	 B)	Fakr	 	 C)	Züht
D)	Zikir	 E)	Sufi

2.   Mevlana’ya	göre	Tanrıya	ulaşmak	için	gerekli	olan	en	önem-
li	şey	aşktır.	O	ancak	yüreği	sevgi	ile	dolu	olan	bir	kimsenin	
gerçek	anlamda	ilahi	aşka	sahip	olabileceğine	inanıyordu.	
Ayrıca	Mevlana’ya	göre	insanın	gerçek	anlamda	özgürleş-
mesi	de	bu	ilahi	aşk	ile	mümkün	olacaktır.	Çünkü	ancak	kişi	
ilahi	aşk	vasıtasıyla	kendisini	bu	dünyaya	bağlayan	ve	bu	
geçici	dünyanın	kölesi	haline	getiren	her	 türlü	gelip	geçici	
şeylerden	sıyrılıp,	gerçek	özgürlüğe	kavuşabilir.
Bu parçada aşağıdaki hususların hangisine değinil-
memiştir?

A)	Allah’a	ulaşmanın	yöntemine
B)	Gerçek	özgürlüğün	ne	olduğuna
C)	İlahi	aşka	kimlerin	ulaşabileceğine
D)	İbadetin	insan	hayatındaki	önemine
E)	İlahi	aşkın	insan-Allah	ilişkisindeki	yerine

3.  	 Bu	 tasavvufi	 akımda	şiir	 ve	musikiye	ayrı	 bir	 önem	ve-
rildiğinden	dervişler,	 zaman	zaman	çeşitli	müzik	aletleri	
eşliğinde	özel	giysileriyle	belli	bir	düzen	içerisinde	sema	
ayini	 yaparlar.	Çünkü	bu	akıma	göre	 sema,	mutlak	 gü-
zelliğe	âşık	olan	insanın	vecde	gelmesini	ve	ilahi	âleme	
yükselmesini	simgeler.
Sema’yı bu şekilde kabul eden tasavvufi akım aşağı-
dakilerden hangisidir?

A)	Ahilik		 B)	Yesevilik		 C)	Mevlevilik
D)	Nakşibendilik		 E)	Alevi-Bektaşilik

4.  	 İnsan	 hem	 dünyevi	 sorumluluklarını	 tam	 olarak	 yerine	
getirmeli	hem	de	Allah’ı	her	an	hatırında	tutmalıdır.	Kalbi	
kötü	 duygu	 ve	 düşüncelerden	 arındırmalı,	 dinî	 emirleri	
yerine	getirmelidir.	Ayrıca	kişi	Allah’ı	çokça	zikretmelidir.	
Zikrin	ise	gizlice,	kalpten	yapılması	esastır.
Bu ilkeler aşağıdaki tasavvufi oluşumlardan hangisi-
ne aittir?

A)	Kadirilik		 B)	Bektaşilik	 C)	Yesevilik
D)	Mevlevilik		 E)	Nakşibendilik

5.   • Zamanın	kıymetini	bilmek
• Zikirlerin	sayısına	dikkat	etmek
• Her	nefeste	uyanık	ve	şuurlu	olmak

Bu ilkeler aşağıdaki tasavvufi akımlardan hangisinin 
ilkeleridir?

A)	Kadirilik		 B)	Nakşibendilik	 C)	Yesevilik
D)	Mevlevilik		 E)	Bektaşilik

6.  	 Tasavvufi	 düşüncede	 bir	 şeyhin	 nezaretinde,	 manevi	
yolculuğu	 ifade	etmektedir.	O,	bir	 tarikata	girme,	 intisap	
etme	ve	o	tarikatın	gereklerini	yerine	getirerek	manevi	ba-
kımdan	yol	alma	demektir.	
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A)	Seyr-i	sülük	 B)	Tasavvuf,		 C)	İnsan-ı	kâmil,
D)	Mürşid,	 E)	Erkan

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar - 3

10
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12. Sınıf 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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7.  Aşağıdaki ilkelerden hangisi Mevleviliğin ilkelerin-
den biri değildir?

A)	Dindar	olmak
B)	Alçak	gönüllü	olmak
C)	Dinî	esasları	iyi	bilmek
D)	Kalbi	her	zaman	temiz	tutmak	
E)	Zikirlerin	sayısına	dikkat	etmek

8.  Aşağıdaki mutasavvıflardan hangisi tarikat dönemi 
sufilerinden biri değildir?

A)	Ahmet	Rıfaî
B)	İmam	Gazalî
C)	Ahmet	Yesevî
D)	Muhyiddin	Arabî
E)	Abdulkâdir	Geylânî

9.  	 Tezkiye,	 nefsi	 manevi	 kirlerden	 arındırma,	 kusurlardan	
arıtıp	temiz	duruma	getirme,	anlamına	gelir.
Buna göre aşağıdaki Mevlevilik akımında yer alan il-
kelerden hangisi tezkiye ile ilişkilendirilebilir?

A)	Dindar	olmak
B)	Alçak	gönüllü	olmak
C)	Dinî	esasları	iyi	bilmek
D)	Kalbi	her	zaman	temiz	tutmak
E)	Aklı	iyi	kullanıp	hikmet	sahibi	olmak

10.  	“Tasavvuf	tamamen	edepten	ibarettir.”	diyen	sufilere	göre	
"edep"	 üzerinde	 tasavvufun	 doğuş	 döneminden	 itiba-
ren	 önemle	 durulmuş	 bu	 kavramın	 tanımları,	 yorumları	
ve	tasnifleri	yapılmıştır.	Birçok	hayır	ve	faziletin	kaynağı	
olan	edebe	uygun	davranış	 tasavvufi	hayatta	çok	geniş	
bir	 uygulama	 alanı	 bulmuştur.	 İlk	 sufiler,	 insan	 hayatını	
ilgilendiren	her	konuda	edep	kuralları	koymuşlardır.	Daha	
sonra	 tarikatlar	 döneminde	bu	 kurallar	 "adab	 ve	erkân"	
tabirleriyle	 ifade	edilmiştir.	Sufilere	göre,	tasavvuf	ve	ta-
rikat	terbiyesinin	amacı,	insanı	Hakk’a	ve	halka	karşı	so-
rumlu	davranmasını	öğretmektir.	Sufiler,	zarafet	ve	neza-
ketin	kaynağı	olan	bu	anlayışı	çok	sık	kullandıkları	“Edep	
yahu!”	sözüyle	ifade	etmişlerdir.
Bu metinin başlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Tasavufi	Düşüncenin	Dönemleri	
B)	Tarikatların	Sufilerden	Beklentisi	
C)	Tasavvufi	Düşüncede	Adab
D)	Mutasavvıfların	Günlük	Yaşantısı
E)	“Edep	yahu!”	Sözünün	Açıklaması

11.  Tasavvuf,	insanın	kalbindeki	kötü	vasıflardan	kurtulma	ça-
relerini,	kalpteki	iyi	vasıflar	ve	onları	kazanma	yollarını	gös-
termeyi	hedefler.	Böylece	manevi	mertebeleri	kat	ederek	
en	yüksek	mertebe	olan	"insan-ı	kâmil"	mertebesine	ulaş-
mayı	 amaçlar.	 İnsan-ı	 kâmil,	Arapçada	 ‘olgun	 insan’	 de-
mektir.	 İnsan-ı	kâmilden	kastedilen,	Kur'an	ve	hadislerde	
ifadesini	bulan	ahlaki	olgunluğa	ulaşmış	Müslümanlardır.	
İnsan-ı	kâmil	şeriat,	tarikat,	hakikat	ve	marifet	itibariyle	tam	
ve	olgun	kişidir.	Esasen	tasavvuf	eğitiminin	amacı	söz	ko-
nusu	bu	dört	hususu	kemale	erdirmekten	ibarettir.
Bu metin, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?

A)	Tasavvufun	amacı	nedir?
B)	Nasıl	mutasavvıf	olunur?	
C)	Kimlere	mutasavvıf	denir?
D)	Tasavvuf	nasıl	tanımlanır?
E)	Tasavvuf	ne	zaman	ortaya	çıkmıştır?	
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12. Sınıf 
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar - 4

1.  Aşağıdakilerden hangisi cem töreninde görevli olan 
on iki hizmet sahibinden birisi değildir?

A) Mürşit B) Yolcu  C) Gözcü
D) Rehber  E) Çerağcı

2.   • Sözlükte; bir araya gelmek, toplanmak, bütünleşmek gibi 
anlamlara gelir.

• Alevilik-Bektaşilikte dedelerin yönetiminde gerçekleştiri-
len ve müminlerin Allah’a olan kulluk görevlerini ve yü-
kümlülüklerini yerine getirme uygulamasını ifade eder.
Bu açıklamalar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle 
ilgilidir?

A) Cem  B) Musahiplik  C) Cemevi
D) Dem  E) Tefekkür

3.  Cem töreninde “tören erkânını yöneten, kişiye” veri-
len ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Niyazcı B) Gözcü  C) Rehber
D) Mürşid  E) Meydancı

4.   Alevi-Bektaşilikte vefat eden bir kişinin ardından razılık 
alma cemi yapılır. Ölen kişinin yedisi veya kırkında kur-
ban kesilip lokma dağıtılır. Borcu varsa ödenir, alacağı 
varsa alınarak yakınına teslim edilir.
Bu cem törenine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Musahiplik
B) İkrar verme
C) Dardan indirme 
D) Abdal Musa
E) Düşkünlükten kaldırma

5.  Cem törenlerinde, “tevhit, mersiye, semah, nevruziye 
söyleme” hizmetini yapana verilen ad aşasıdakilerden 
hangisidir?

A) Rehber  B) Gözcü  C) Peykçi
D) Niyazcı  E) Zakir (Âşık)

6.   Köken itibariyle Medine Kardeşlik Sözleşmesi’ne dayan-
dırılan ve evli olan iki kişinin, aileleriyle birlikte kurban ke-
serek hayat boyu yol kardeşi olmaya Hakkın ve halkın 
huzurunda ikrar verip kardeş olmasıdır. 
Alevilik-Bektaşilikteki bu uygulamaya verilen ad aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Cem  B) İkrar  C) Rehber
D) Musahiplik  E) Gülbank

11
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12. Sınıf 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

11

7.   Bism-i Şâh Allah Allah. Vakitler hayrola, hayırlar fethola, 
şerler def ola. Secdeye inen başlarınız ağrı, dert görme-
ye. Muratlarımız hâsıl ola… Allah iki cihanda korktuğu-
muzdan emin, umduğumuza nail eyleye. Dertlerimize 
derman gönüllerimize iman, hastalarımıza şifa, borçları-
mıza ödeme kolaylığı nasip eyleye…
Dedenin cem töreninde ettiği bu duaya Alevi-Bektaşi 
kültüründe verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gülbank  B) Nefes  C) Deyiş
D) Salavat E) Mersiye

8.   • Alevilik-Bektaşilikte çok önem verilen uygulamalardan 
biridir.

• İlahi ve deyişler eşliğinde, Yüce Allah’a duyulan aşk ve sev-
giyle onun güzel isimlerinden biri anılarak ayakta yapılır.
Bu bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?

A) Sema  B) Semah C) Nefes 
D) Peşrev  E) Gülbank

9.  Aşağıdakilerden hangisi Muharrem ayında yapılan 
uygulamalardan biri değildir?

A) Yas tutmak
B) Oruç tutmak
C) İtikâfa girmek
D) Aşure pişirmek
E) Kurban kesmek

10.  Alevîlik - Bektaşîlik düşüncesinde Muharrem ayını 
önemli kılan tarihi olay aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Hz. Âdem’in tövbesinin bu ayda kabul edilmesi
B)  Hz. İbrahim’in, atıldığı ateşten bu ayda kurtulması
C)  Hz. Hüseyin ve yol arkadaşlarının bu ayda şehit edilmesi
D)  Hz. Nuh’un, gemisini Cûdi Dağı’nın üzerine bu ayda 

demirlemesi
E)  Hz. Yusuf’un, kardeşleri tarafından atıldığı kuyudan 

bu ayda kurtulması

11.  Aşağıdakilerden hangisi cemin yapılışı esnasında 
gerçekleştirilen uygulamalardan biri değildir?

A) Kurban kesilmesi
B) Dede’nin posta oturması
C) İlahiler eşliğinde semah dönülmesi
D) Hz. Muhammed’e salavatlar okunması
E) Deyişler arasında Nas suresinin okunması

12.  “Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin 
arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size 
merhamet edilsin.” 

(Hucurat suresi, 10. ayet)

Aşağıdaki hadislerden hangisi bu ayetin altı çizili iba-
resiyle doğrudan ilgilidir?

A)  “… Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük 
olarak yeter”

B)  “İnsanların en şerlisi, kötülüğünden korunmak için in-
sanların kendisini terk ettiği kişidir.”

C)  “Sizden biri, kendisi için istediğini Müslüman kardeşi 
için de istemedikçe iman etmiş olamaz.”

D)  “El sıkışın içinizdeki kin gitsin, birbirinize hediyeler ve-
rin sevginiz artsın ve düşmanlıklar yok olsun.”

E)  Hz. Peygamber, “Size, namaz, oruç ve sadakadan 
daha faziletli olan bir şeyi bildireyim mi? diye sordu. 
Sahabe evet deyince “İki kişinin arasını düzeltmek-
tir...” buyurdu.
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ÖZET  

1. DİNİ MESELELERİN ÇÖZÜMÜNDE TEMEL İLKE VE YÖNTEMLER 

 İctihat: sözlükte herhangi bir işi gerçekleştirme yolunda olanca gücü harcamak anlamına 

gelmektedir. Terim olarak ise; Kur’an, sünnet ve icma ile hükmü açıkça ortaya konulmamış, 

dinî bir meselenin hükmüne ulaşmak için müçtehidin elinden gelen çabayı sarf etmesidir.  

 Müçtehit: Kur’an ve sünnet gibi delillerden dinî hükümler ortaya koyabilme bilgi ve becerisine 

sahip kimseye müçtehid denir. 

 Farz, vacib, sünnet, haram, helal, mekruh gibi dinî hükümlerin başlıca kaynakları Kur'an ve 

sünnettir. 

 Efali Mükellefin:  Dinî emir ve yasaklara muhatap olan kişinin söz, fiil ve davranışları 

demektir. Bunlar hüküm bakımından şöyledir: 

 Farz: Yapılması kesin olarak gerekli davranışlardır. Yapılması sevaba, özürsüz olarak terki 

 günaha, inkârı ise dinden çıkmaya sebep olur. 

 Vacip: Yapılması farz seviyesinde olmayan fakat sünnetten daha kuvvetli olan dinî hükümler; 

farz ile sünnet arasındaki dinî emirlerdir. 

 Sünnet: Hz. Peygamber’in sözleri, davranışları ve sahabelerinin yapmış olduğu olumlu 

davranışları onaylamasıdır. 

 MÜBAH: Mükellefin yapıp yapmamakta özgür bırakıldığı davranışlardır. Caiz ve helal 

kavramlarının mübahla yakın anlam ilişkisi vardır. 

 Mekruh: Yapılması dinen hoş karşılanmayan fakat kesin ve açık delillerle de yasaklanmayan 

davranışlardır. 

 Haram: Dinen sorumluluk çağına ulaşmış olan herkese, Allah’ın yapılmasını kesin olarak 

yasakladığı söz ve davranışlardır. 

 İcma: Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatından sonra herhangi bir asırda müctehidlerin bir 

meselenin dinî hükmü üzerinde ittifak etmeleridir. 

 Zarûriyyât: Âlimlere göre insanın dünyada ve ahirette fayda elde etmesi için koruması gereken 

beş temel gaye vardır. Bunlar zarûriyyât olarak ifade edilen dinin, hayatın (can), aklın, neslin 

ve malın korunmasıdır. 

2. İKTİSADİ HAYATLA İLGİLİ MESELELER 

 Mülk: Bir kimsenin sahip olduğu ve üzerinde her türlü tasarrufta bulunabildiği şeylere mülk 

denir. 

 Malik: Mülk sahibine denir.  

12. SINIF 4.ÜNİTE: GÜNCEL DİNÎ MESELELER 
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 Mülkiyet: Malike malın kendisinden yahut kirasından yararlanma, bu malı devrettiği takdirde 

karşılığını alma yetki ve hakkıdır. 

 "Eli sıkı olma; büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, (kaybettiklerinin) hasretini çeker 

durursun” İsra suresi, 29. ayet. 

İslam’da İşçi ve İşveren Hakları 

 İşçiye, iş sözleşmesi sırasında kararlaştırılan ücret, geciktirilmeden verilmelidir. Bu konuda Hz. 

Muhammed (s.a.v.) “İşçiye ücretini alın teri kurumadan ödeyiniz.” buyurmuştur.  

 “Üç kişi vardır ki, kıyamet günü beni karşılarında bulacaklardır... (Bunlardan biri de) işçinin 

ücretini vermeyendir.” Hadis 

Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler 

 Beden ve ruh sağlığına zararlı olduğu sabit olan maddelerin yenilip içilmesi dinen 

yasaklanmıştır. 

 Zehirli ve uyuşturucu maddeler, sarhoşluk veren katı, sıvı ve uçucu maddeler insan sağlığı 

açısından tehlike arz etmesi nedeniyle dinen haram kabul edilmiştir. 

 Genel ölçüt olarak da temiz ve faydalı olanların yenebileceği, zararlı ve pis olanların 

yasaklandığı vurgulanmıştır. 

Haram Kılınan Hayvansal Gıdalar 

 Domuz eti.   

 Her ne sebeple olursa olsun kesilmeksizin ölen hayvanın eti.  

 Akıtılmış kan. 

 Allah’tan (c.c.) başkası adına kesilen kurban. 

 Azı dişi olan yırtıcı hayvanlar.  

  Avını pençesiyle parçalayan kuşlar. 

 “Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim 

mecbur olur da, istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, ona 

günah yoktur. Şüphesiz, Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Bakara suresi, 173. 

ayet.) 

Haram Kılınan Bitkisel Gıdalar 

 Alkollü içkiler, 

 Uyuşturucular, 

 Zehirli maddeler, 

 Uyuşturucularla temas etmiş keyif verici maddeler yasaklanmıştır. 

 “Sarhoşluk veren bütün içkiler haramdır.” Hadis 
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 “Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır.”  Hadis 

Helal ve Haramlarda Temel Ölçütler 

 Helal ve haramlar konusundaki fetvalar Kur'an, sünnet ve icmaya aykırı olamaz. 

 İyi niyet, haramı helal yapmaz. 

 Şüpheli şeylerden sakınmak gerekir. 

 Miktarın azlığı ve çokluğu haram hükmünü değiştirmez. 

 Pis olan ve akıl ve beden sağlığına zararlı gıdalar yenilemez. 

 İsraftan sakınmak gereklidir. 

 Eti yenilen hayvanların beslenme ve kesim usullerine dikkat edilmelidir. 

 Harama yaklaştıran şeylerin de haram olduğu unutulmamalıdır. 

Bağımlılıklar 

 İslam’da akıl, can, nesil, mal ve din korunması gereken temel değerlerdir. Bu değerleri ortadan 

kaldıracak veya onlara zarar verecek tüm fiiller İslam dinince haram kılınmıştır. 

 “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; 

bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumar yoluyla ancak aranıza 

düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz 

değil mi?” Mâide suresi, 90. ayet. 

3. SAĞLIK VE TIPLA İLGİLİ MESELELER 

 Otopsi: Gereklilik hâlinde ve zaruret ölçüsünde otopsi yapmanın caiz olduğu hükmünü 

açıklamıştır. 

 Ötenazi: Sözlükte kolay ölüm, hızlı ölüm gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise, tıbben tedavisi 

olmayan ve sürekli acı veren bir hastalığa yakalanmış kimsenin hayatına kendisinin ya da 

hukuki temsilcisinin izni ile son verilmesidir. Ötenazi, hastanın yaşamına kasıtlı olarak son 

vermektir. Bugün ülkemizde yasak olan bu uygulamanın dinen haram ve hatta cinayet olduğu 

konusunda İslam âlimleri hemfikirdir. Çünkü İslam dininde “ölüm hakkı” değil “yaşama hakkı” 

vardır. Ötenazi, kişinin hakkı olmayan bir şeyi talep etmesidir. 

 Organ Nakli: günümüz İslam bilginleri ve fetva kuruluşları, tedavi maksatlı organ naklinin bazı 

şartlarla caiz olduğunu açıklamışlardır. 

 Kan Bağışı: Tıbbi bir zaruret olan kan nakli dinen sakıncalı olmayan bir uygulamadır. 

 Haram Maddelerle Tedavi: İslam bilginleri, uzman ve dinine bağlı bir doktorun hayati tehlike 

arz eden bir hastalığın şifasının ancak bu maddeler olduğunu ve başka seçeneğin olmadığını 

bildirmesi hâlinde kullanımını caiz görmüşlerdir. 

 İntihar: Cana yönelik her türlü saldırı dinen büyük bir günahtır. İntihar, bir ‘hak’ değil 

‘haksızlıktır’ ve aşırı gitmektir. Dinen haramdır ve büyük günahlar arasındadır. 
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12. Sınıf 
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
Güncel Dinî Meseleler - 1

1.  Aşağıdakilerden hangisi dinî meselelerin çözümünde 
dikkate alınması gerekli olan ilkelerden biri değildir?

A) Âlim kırk yaşından gün almış olmalıdır.
B) Çözüm önerileri fıtrata aykırı olmamalıdır.
C) İslam’ın temel amaçlarına uygun olmalıdır.
D) İnsan onur ve haysiyetini zedelememelidir.
E) Dinin kesin hükümlerine aykırı olmamalıdır.

2 ve 3. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Güncel dini meselelerin çözümünde öncelikle Kur’an ve 
sünnete başvurulur. Bu iki kaynakta sorunla ilgili doğru-
dan bir hüküm bulunamadığında İslam’ın temel ilkelerine 
göre çözüm aranır. Bu amaçla sahabe görüşleri, icma ve 
müçtehitlerin içtihatları incelenir. Müçtehit, güncel sorun-
lara İslam’a uygun çözüm bulmak için elinden gelen gay-
reti göstererek bir görüşe ulaşır.

2.  Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?

A) İçtihatla fetva arasındaki fark nedir?
B) Yeni sorunların çıkma nedeni nedir?
C) Dinî bir sorunu çözme yöntemi nedir?
D) Sahabenin sorun çözme yöntemi nasıldır?
E) Müçtehidin taşıması gereken nitelikler nelerdir?

3.  Bu metinde;
 I.  icma,
 II.  kıyas,
 III.  ayet ve hadisleri incelemek

yöntemlerindenden hangilerine değinilmemiştir?

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

4.   • İslam’ı tebliğ etmekle, emirlerini uygulamakla, öğren-
mek ve öğretmekle olur.

• Başkalarının canıyla birlikte kendisine emanet edilen 
bedeni korumak demektir.

• Düşünme gücünü zayıflatan ve işlevsiz hale getiren za-
rarlı alışkanlıklardan uzak durmaktır.

• Meşru yollarla insan soyunun devamının sağlanması-
dır. İslam dini, nikâha çok önem vermiştir. 

Bu açıklamalarla zarûrâtı diniyyeyle ilgili kavramlar 
eşleştirildiğinde hangi kavram dışta kalır?

A) Hayatın korunması 
B) Neslin korunması
C) Aklın korunması 
D) Malın korunması 
E) Dinin korunması 

5.  Mükellefin yapıp yapmamakta özgür bırakıldığı davra-
nışlardır. Anlamı, caiz ve helal kavramlarının anlamıyla 
ilişkilidir. İslam bilginleri, caiz kelimesini daha çok sonraki 
devirlerde meselelerin dinî hükmünü ifade etmek için kul-
lanmışlardır.

Bu parçada sözü edilen kavram aşağıdakilerden han-
gisidir?

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

6.   • Yapılması dinen hoş karşılanmayan fakat kesin ve açık 
delillerle de yasaklanmayan davranışlardır.

• Dinen sorumluluk çağına ulaşmış olan herkese, Allah’ın 
yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranış.

Bu tanımlarla ilgili kavram çifti aşağıdakilerden han-
gisinde doğru sıralanmıştır?

A) Helal-vacip 
B) Haram-helal
C) Vacip-sünnet 
D) Mekruh-haram
E) Mekruh-sünnet 

12
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12. Sınıf 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

12

7.  “Hangi kazanç daha temiz ve helaldir?” sorusuna Hz. 
Peygamber “Kişinin elinin emeğiyle ve meşru olan her 
türlü alışverişle elde ettiği kazançtır.” cevabını vermiştir.

Bu hadisten,

 I.  Ticaret meşru yollarla yapılmalıdır.
 II.  Her konuda olduğu gibi alışveriş yaparken de dürüst 

olunmalıdır.
 III.  Helal kazanç elde etmek için kolay mesleklerden 

uzak durulmalıdır.

sonuçlarından hangileri çıkarılamaz?

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

8.  İslam faizi, kumarı ve hile yapmayı yasaklamıştır. Bunlar, 
haram kazancı, borç batağına saplanmayı, varlığını kay-
betmeyi ve sefalete düşmeyi engelleyen yasaklardır.

Bu yasaklar aşağıdaki zarurat-ı diniyyeden hangisini 
korumaya dönüktür?

A) Dini B) Aklı C) Nesli
D) Canı E) Malı 

9.  İslam dininin “can, akıl, din, mal ve nesli” korumaya 
dönük düzenlemeleri aşağıdakilerden hangisini ko-
rumakla ilgili değildir?

A) İnancı  B) Hevayı C) Mülkü
D) Aileyi  E) Hayatı

10.  I.   “Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma! ...”
(İsra suresi, 37. ayet)

 II.   “Eksik ölçüp tartanların vay haline!”
(Mutaffifîn suresi, 1. ayet)

 III.  “… Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını 
kurtarmış gibi olur...”

(Maide suresi, 32. ayet)

Numaralanmış ayetlerden hangileri zarurat-ı diniyye 
ile ilişkili değildir?

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

11.  İctihat kelimesi sözlükte herhangi bir işi gerçekleştirme 
yolunda olanca gücü harcamak anlamına gelmektedir. 
Kur’an ve sünnet gibi delillerden dinî hükümler ortaya ko-
yabilme bilgi ve becerisine sahip kimseye ise - - - - denir.

Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlar-
dan hangisi gelmelidir?

A) Fakih B) Müfessir C) Müçtehit
D) Müftü  E) Muhacir

12.  Hz. Muhammed’in (sav.) vefatından sonra herhangi bir 
asırda müçtehitlerin bir meselenin dinî hükmü üzerinde 
ittifak etmeleridir.

Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A) Kıyas B) Sünnet C) Kur’an
D) İcma  E) Helal
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12. Sınıf 
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
Güncel Dinî Meseleler - 2

1.  Aşağıdakilerden hangisi kişinin malını kullanımıyla 
ilgili bir yargıdır?

A) Cömert olunmalı fakat savurganlıktan kaçınılmalıdır. 
B) Bedelini ödemek bir malı meşru kılan yollardan biridir. 
C) Malın meşru olması emek karşılığı olmasına bağlıdır.
D) Hibe, hediye ve miras meşru mal edinme yoludur.
E) Helal ve meşru yollardan mal sahibi olunmalıdır.

2.  Aşağıdaki malın tasarrufuyla ilgili ayetlerden hangi-
sinin konusu diğerlerinden farklıdır?

A) “… Altın ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda 
harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele.”

(Tevbe suresi, 34. ayet)
B) “Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç gör-

mez ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) yalanlarsa biz 
de onu en zor olana kolayca iletiriz.”

(Leyl suresi, 8. ayet)
C) “Allah’ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cim-

rilik edenler, bunun, kendileri için hayırlı olduğunu 
sanmasınlar. Hayır! O kendileri için bir şerdir…”

(Âl-i İmran suresi, 180. ayet)
D) “İşte sizler, Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz. 

Ama içinizden cimrilik yapanlar var. Kim cimrilik ya-
parsa ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. …”

(Muhammed suresi, 38. ayet)
E) "Mallarını gece gündüz; gizli ve açık Allah yolunda 

harcayanlar var ya, onların Rableri katında mükâfat-
ları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da ol-
mayacaklardır. ..."

(Bakara suresi, 274. ayet)

3.  Bir kimsenin sahip olup üzerinde her türlü tasarrufta bu-
lunabildiği şeylere mülk denir. Mülk sahibine ise malik de-
nir. Mülkiyet, malike malın kendisinden yahut kirasından 
yararlanma, bu malı devrettiği takdirde karşılığını alma 
yetki ve hakkını verir.

Bu metinde bir malikin mülküyle ilgili; 

 I.  kullanma,
 II.   miras bırakma,
 III.  bedelini alarak verme

tasarruflarından hangilerine değinilmemiştir?

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

4.  Aşağıdaki yargılardan hangisi İslam dininin mala ba-
kışı açısından doğru değildir?

A)  Mal ve onu edinme yolu insan için birer imtihan vesi-
lesidir.

B)  Sadece mal biriktirmeyi amaçlamak doğru bir tutum 
değildir.

C)  Hayır yapmaya engel olan mal edinme hırsından ka-
çınılmalıdır.

D)  Başkasına muhtaç olmamak için nasıl olursa olsun 
kazanılmalıdır.

E)  Mal, Allah’ın rızasına ulaşmak için sadece bir araç 
olarak görülmelidir.

5.  “Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. 
İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha gire-
rek yemek için onları hâkimlere (rüşvet olarak) vermeyin.”

(Bakara suresi, 188. ayet)

Bu ayet,

 I.  Mülkiyet hakkı,
 II.   Ticaret hukuku,
 III.  Medeni kanun

kavramlarından hangileriyle ilgilidir?

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

6.  İslam dini malı olan kişileri paylaşmaya, yoksulu görüp gö-
zetmeye, helal yoldan kazanmaya ve harcamaya yönlen-
dirir. Mal sahibi olmayanlara ise başkalarına muhtaç olma-
mak için çalışmayı ve meşru yollardan rızık temin etmeyi 
tavsiye eder. Sahip olunan malların sırf kendi menfaati 
için kullanılmasını ve daha çok kazanmak için yığılmasını 
eleştirir. Cömert olanları övdüğü gibi cimrileri de kınar.

Aşağıdakilerin hangisi bu parçanın başlığı olmaya 
daha uygundur?

A) Rızık elde etme yolları 
B) Müslümanın mala bakışı
C) Gelir eşitsizliğinin zararları
D) Sosyal dayanışma kurumları
E) Helal yoldan kazanmanın önemi

13
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12. Sınıf 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

13

7.  

Bu görselin mesajı aşağıdaki hadis ve ayetlerden 
hangisiyle ilişkili değildir?

A)  “Irmak kenarında olsanız dahi abdest alırken savur-
ganlıktan kaçınınız.”

(Hadis-i şerif)
B)  “Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını 

ver, fakat saçıp savurma.”
(İsrâ suresi, 26. ayet)

C)  “Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları ar-
kadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her ki-
şinin vay haline!”

(Hümeze suresi, 1. ayet)
D)  “… Yiyin, için fakat savurganlık etmeyin çünkü Allah 

savurganlık edenleri sevmez.”
(A’râf suresi, 31. ayet)

E)  “… Bunlar meyve verince meyvelerinden yiyin. Hasat 
günü de hakkını (öşürünü) verin, fakat israf etmeyin. 
Çünkü O, israf edenleri sevmez.”

(En’am suresi, 141. ayet)

8.   • Şüpheli şeylerden sakınmak gereklidir.
• Temiz, akıl ve beden sağlığına yararlı gıdalar yenilmelidir.
• Miktarın az veya çok olması bir şeyin haram hükmünü 

değiştirmez.
• Eti yenilen hayvanların beslenme ve kesim usullerine 

dikkat edilmelidir.
Bu ilkelerle ilgili,

 I.  Malın kullanımıyla ilgili kurallardır.
 II.   Gıdanın helal olmasıyla ilgili ölçütlerdir.
 III.  İnananların beslenmeyle ilgili tercihleridir.

sonuçlarından hangileri doğrudur?

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

9.  Aşağıdaki ayetlerin hangisinin konusu diğerlerinden 
farklıdır?

A) “Allah size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan baş-
kası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur 
da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksı-
zın yemek zorunda kalırsa şüphesiz ki Allah çok ba-
ğışlayandır, çok merhamet edendir.” 

(Nahl suresi, 115. ayet)
B)  “Artık Allah'ın size helâl ve temiz olarak verdiği rızık-

lardan yiyin. Eğer yalnız ona ibadet ediyorsanız, Al-
lah'ın nimetine şükredin.” 

(Nahl suresi, 114. ayet)
C) “Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyor-

sanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden 
yiyin ve Allah'a şükredin.” 

(Bakara suresi, 172. ayet)
D) “Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz 

olanlarından yiyin! Şeytanın izinden yürümeyin. Çün-
kü o sizin için apaçık bir düşmandır.” 

(Bakara suresi, 168. ayet)
E) “Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve 

temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz 
Allah'a karşı gelmekten sakının.” 

(Maide suresi, 88. ayet)

10.  “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve 
şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun 
ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumar yoluyla ancak 
aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan 
ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?”

(Maide suresi, 90. ayet)
Bu ayetten,

 I.  Bağımlılık yapan her türle maddeden uzak durulmalıdır.
 II.   Haramlar insan ilişkilerinin bozulmasına yol açmaktadır.
 III.  Emek vermeden para kazanmak Allah’ın onayladığı 

bir kazanç yolu değildir.
sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?

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

ve Ahlak Bilgisi
Güncel Dinî Meseleler - 3

1.  Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin onayladığı bir 
tutum değildir?

A)  Hasta olmamak için her türlü tedbir alınmalıdır. 
B)  Hastalanan bir kişi iyileşmek için çare aramalıdır.
C)  Tedavi yolları seçilirken Allah'ın rızası gözetilmelidir.
D)  Sağlık gibi hastalığın da bir imtihan olduğu bilinmelidir.
E)  Tedaviye rağmen iyileşemeyen hasta dua ile yetin-

melidir.

2.  İslam'a göre insan, gerek hayatta ve gerekse vefatından 
sonra dokunulmazdır.

Buna göre;

 I.  Ölüm nedenini bulmak için otopsi yapmak,
 II.  Hastanın yaşamına kasıtlı olarak son vermek, 
 III.  Bir insandan diğerine tedavi maksatlı organ nakletmek

durumlarından hangileri bu ilkeye aykırıdır?

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

3.  Aşağıdaki ilkelerden hangisi organ nakli ile ilgili 
değildir?

A)  Canlı bir insandan, hayati fonksiyonunu devre dışı bı-
rakan organ nakli haramdır.

B)  Organı alınacak kimsenin kendisinin veya kanuni 
temsilcisinin izninin olması şarttır.

C)  Kişinin sağlıklı bir hayat sürebilmesi organlarının iş-
levlerini yerine getirmesine bağlıdır.

D)  Naklin zaruri olması ve olumlu sonuç vereceği konu-
sunda güçlü kanaatin olması gereklidir.

E)  Kalp gibi hayatın kendisine bağlı bulunduğu bir orga-
nı canlı bir insandan nakletmek haramdır.

4.  “Kuşkusuz birinizin sırtında odun taşıyıp satması, her-
hangi bir kimseden dilenmesinden daha hayırlıdır.”

Bu hadisten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A) Çaba göstermeden mal edinmenin yanlış olduğu 
B) Dilenmenin insanın saygınlığına yakışmadığı 
C) Ticaret yapmanın insanı refaha ulaştıracağı
D) Rızkın meşru yoldan kazanılması gerektiği
E) Ticaretin geçim yollarından biri olduğu

5.  Hastalıklara çare aramak hem fıtri hem dinî bir gereklilik-
tir. Bu nedenle İslam âlimleri, uzman ve dinine bağlı bir 
doktorun hayati tehlike arz eden bir hastalığın şifasının 
ancak bu maddeler olduğunu ve başka seçeneğin olma-
dığını bildirmesi hâlinde kullanımını caiz görmüşlerdir.

Bu açıklama aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?

A)  Haram olan maddeler ne zaman tedavi amaçlı kulla-
nılabilir?

B)  Bir maddenin haram olup olmadığını anlamanın yolu 
nedir? 

C)  Birden çok tedavi yolunun olmasının nedeni nedir?
D)  İslam’ın haram kabul ettiği maddeler hangileridir?
E)  Hasta olmamak için nelere dikkat edilmelidir?

6.  İslam’a göre insanın yaşama hakkının kutsal kabul edil-
mesi hayatın kaynağının mutlak diri (hay) olan Allah’tan 
gelmesindendir denebilir. Dolayısıyla hayat dokunulmaz 
olarak kabul edilir. Çünkü canı insana bahşetmek de al-
mak da Allah’ın yetkisindedir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu yargıya doğrudan 
ulaştırmaz?

A) “Size hayat veren, sonra sizi öldürecek ve sonra sizi di-
riltecek olan da O’dur. İnsan gerçekten pek nankördür.”

(Hac suresi, 66. ayet)
B) “De ki (Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rah-

man diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, ni-
hayet en güzel isimler O'nundur. …"

(İsra suresi, 110. ayet)
C) “Allah, sizi yaratan ve size rızık veren; ardından haya-

tınızı sona erdirecek, sonra size tekrar can verecek 
olan Allah’tır…”

(Rum suresi, 40. ayet)
D) “Onlara şöyle de: Allah sizi hayata getirecek, sonra 

öldürecek, sonra gerçekleşeceği kesin bulunan kıya-
met sürecinde sizi bir araya getirecek! ...”

(Câsiye suresi, 26. ayet)
E) “Cansız nesneler iken size O hayat verdiği halde Al-

lah’ı nasıl inkâr edebiliyorsunuz? Sonra sizi öldüre-
cek, sonra diriltecek, sonra O’na götürüleceksiniz.”

(Bakara suresi, 28. ayet)

14
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7.  “Ey insanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün, bu 
aylarınız nasıl mukaddes bir ay ve bu şehriniz nasıl mü-
barek bir şehir ise canlarınız, mallarınız ve namuslarınız 
da öyle mukaddestir, dokunulmazdır ve her türlü teca-
vüzden korunmuştur.”

Bu hadisten;

 I.  Özel yaşamın gizliliği gözetilmelidir.
 II.   Kutsal kabul edilen günler değerlendirilmelidir.
 III.  İnsanın doğuştan getirdiği haklara saygı gösterilmelidir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

8.   • “Kim bir Müslüman’ın ayıbını örterse, Allah da dünya ve 
ahirette onun ayıplarını örter.”

• “… Peygamberimizin yanından bir cenaze geçti ve 
ayağa kalktı. Kendisine ‘O bir Yahudi’dir.’ denilince, ‘O 
da bir can değil mi?‘ buyurdu.”

Bu hadislerden;

 I.  Hata eden insanlar affedilmelidir.
 II.   İnsana değer verilmeli ve onuru korunmalıdır.
 III.  İnsanları incitecek davranışlardan kaçınılmalıdır.

sonuçlarından hangileri çıkarılamaz?

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

9.  “Yetim malına, erginlik çağına erişene kadar onun yara-
rına olması dışında yaklaşmayın; ölçüyü ve tartıyı doğru 
yapın. Biz kişiye ancak gücünün yeteceği kadar yükleriz. 
Konuştuğunuzda, akraba bile olsa sözünüzde adil olun. 
Allah’a olan sözünüzü yerine getirin. Allah size bunları 
öğüt almanız için buyurmaktadır.”

(En'âm suresi, 152. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

A)  İnsanlar birbirlerinin hayrına hareket etmelidirler.
B)  Kimsesizlerin haklarını korumaya özen gösterilmelidir.
C)  Akrabalar arası ilişkiler adalet anlayışı üzerine kurul-

malıdır.
D)  Veli, velayeti altındaki yetimlerin mallarından uzak 

durmalıdır.
E)  Kişinin zihinsel ve bedensel yeterlilikleri göz önünde 

bulundurulmalıdır.

10.  “Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir boz-
gunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o san-
ki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını 
kurtararak) yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır. ...”

(Maide suresi, 32. ayet)
Buna göre

 I.    İntihar, 
 II.   Kan bağışı,
 III.  Haram maddelerle tedavi

durumlarından hangileri bu ayetin mesajıyla örtüş-
mektedir?

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

11.  Medine’ye hicretten sonra Hz. Peygamber muhacirler ile 
ensarı kardeş ilan etmişti. 

Abdurrahman b. Avf’ı, Sa’d b. Rebi’nin kardeşi yapmıştı. 
Zengin bir adam olan Hz. Sa’d, Hz. Abdurrahman’ı evine 
götürdü, tüm servetini ortaya koydu ve “Bunların yarısı se-
nin, yarısı benim; istediğin gibi harcayabilirsin.” dedi. Hz. 
Abdurrahman, “Hayır kardeşim! Allah malında mülkünde, 
çoluk ve çocuğunda sana hayır ve bereket versin! Sen 
bana çarşının yerini göster, yeter!” dedi. O, küçük şeyler 
alıp satarak ticarete başladı ve kısa sürede zengin oldu.

Buna göre,

 I.    "… Ey babamız! Daha ne isteriz? İşte ödediğimiz bedel 
bize geri verilmiş. Onunla yine ailemize yiyecek getirir, 
kardeşimizi korur ve bir deve yükü de fazla alırız. …" 

(Yusuf suresi, 65. ayet)
 II.   “... Kendinizin göz yummadan alamayacağınız baya-

ğı şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki Allah, her 
bakımdan zengindir, övülmeye layıktır.” 

(Bakara suresi, 267. ayet)
 III.  “Yardım isteyenlere ve yoksullara mallarından belli bir 

pay ayırırlardı.” 
(Zariyat suresi,19. ayet)

numaralanmış ayetlerden hangisi Hz. Sa’d’ın tutumuyla 
ilişkilendirilebilir?

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

 Hinduizm: Hint Yarımadası'nda yaşayan halkın çoğunluğunun dinî inançlarını ve 

geleneklerini ifade etmek üzere kullanılan bir kavramdır. 

 Hindistan'da Hinduizm'den sonra en yaygın din İslamiyet’tir. Dünya genelinde ise en fazla 

Müslümanın yaşadığı üçüncü ülke  Hindistan’dır. 

 Hinduizm’in tarihsel süreci; Klasik Dönem, Orta Çağ Dönemi ve Modern Dönem olmak 

üzere üç ana bölümde incelenmektedir. 

 Hinduizm’de çok çeşitli tanrılar topluluğu vardır. Sadece belli bir tanrıya tapılmaz. Neredeyse 

her gücün ilahlaştırıldığı ve kutsal sayıldığı görülmektedir. Tanrıların sayısını hesaplamak 

imkânsızdır. 

 Hindu inanç sisteminde öne çıkan tanrısal varlıklar; Brahma (Yratıcı), Vişnu (Koruyucu) 

ve Şiva (Yok Edici)’dır.  

 Avatar: Tanrı Vişnu’nun bir bedende veya doğrudan yeryüzüne gelmesine “avatar” adı 

verilmektedir. 

 Devi: Hindu inanç sisteminde eril olarak betimlenen bu tanrısal varlıklarla birlikte, bir de dişi 

tanrısal varlık olan “Devi” bulunmaktadır. Bu tanrıça yaratılmışlara hayat veren güç olarak 

kabul edildiğinden ona “Anne” diye de hitap edilmektedir. 

 Kast Sistemi: Aynı işle meşgul olan, atadan miras kalan hakları, vazifeleri ve âdetleri ile 

birbirine sımsıkı bağlanan şahıslar grubunu ifade etmektedir. 

 Brahmanlar: Din Adamları 

 Kşatriyalar: Hükümdar ve askerler 

 Vaisyalar: Tüccar, esnaf ve çiftçiler 

 Sudralar: İşçiler ve sanatkarlar 

 Paryalar: Kast dışında kalan insan kabul 

edilmeyenler 

 Tenasüh: Ruh göçü reenkarnasyon 

 Karma: Ruhun bu döngüsel süreçteki 

durumunu belirleyen sebep sonuç 

yasasıdır. 

 Nirvana: Ruhun bu döngüden 

kurtulmasına da Nirvana (Mokşa) 

denilmektedir. 

12. SINIF 5.ÜNİTE: HİNT VE ÇİN DİNLERİ 
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 İslam âlimleri ve filozofları tarafından Hinduizm’deki tenasüh, ruh göçü, reenkarnasyon 

inançları İslam’daki ahiret inancıyla çelişmesi, cennet cehennem ve kıyameti inkâra 

götürmesi ayrıca ruhun birliği ve  sorumluluk ilkesine aykırı olması sebebiyle reddedilir. 

 Hindistan’da mabetler, Hindu tanrıların ikamet yerleridir. Aynı zamanda insanların tanrılarla 

buluşma, onları ziyaret etme ve çeşitli takdimlerde bulunma yerleridir. 

 Om: ilahi kuvvetle dolu, kutsal sırlı bir kelime olarak kabul edilir. Uzun, özel bir tarzda nefes 

alarak söylenir. 

 Ganj Nehri: Kutsal Nehir 

 Yoga ve meditasyon Hinduizm’de önemli dinî ritüellerdendir. 

 Şruti / Vedalar: İlham edildiğine inanılan kutsal kitaplar. 

 Smriti: Beşeri kaynaklı olduğu kabul edilen kutsal kitaplar (Mahabharata ve Ramayana) 

 Hinduizm’de inek, yılan, maymun, fare gibi bazı hayvanlar kutsal kabul edilir. 

2. BUDİZM 

 Budizm: Krallıkta dünyaya gelen ve gerçeği olduğu gibi gördüğü için kendisine aydınlanmış, 

uyanmış anlamında “Buda” adı verilen Siddharta Gautama Sakyamuni’nin öğretilerine dayalı 

olarak gelişen bir dinsel gelenektir. 

 Tipitaka: Buda’nın hayatı ve  geliştirdiği öğreti, yaklaşık dört asır, mensupları ile sözlü olarak 

nesilden nesile nakledildikten sonra MÖ 1. ilâ MS 1. yüzyılları arasında Pali ilinde yazıya 

geçirilerek Tripitaka (Üç Cevher) adı altında bir araya toplanmıştır. 

 Budistler Buda’nın aydınlanmaya ulaştıktan sonra Tanrı hâline geldiğine inanmaktadırlar. 

 Budizm’e göre bütün sıkıntılardan kurtulmanın yolu her türlü arzuyu bırakmaktır. 

 Vihara: Budist dinî yapıları için yaygın şekilde kullanılan terim Vihara”dır. 

 İbadetin ana ilkesi karma-tenasüh çemberinden kurtulmaktır. 

3. KONFÜÇYANİZM 

 Konfüçyanizm:  Çin'in yerli ve millî dinlerinden biri olan Konfüçyanizm, Konfüçyüs'ün 

öğretilerine dayanır.  

 Konfüçyüs tarafından kurulan Konfüçyanizm; Çin’de, âlimlerin, ediplerin, bürokratların, 

prenslerin ve imparatorluk ailesinin dini kabul edilmiştir. 

 Şangti: Çin’de yaygın olan ve "Şangti" diye adlandırılan yüce Tanrı inancı Konfüçyanizm'de de 

devam etmiştir. Konfüçyüs bu yüce varlığı ifade etmek için "T’ien" kelimesini kullanmayı 

tercih etmiştir 

 Konfüçyanizm’de en yaygın ibadet şekli atalara dua (ibadet) kabul edilmektedir. 

 Çin'de her devrin dinî özelliği, “Göğün Oğlu” sayılan imparatora ve atalara gösterilen bağlılık 

ve saygıdır. 

208



 Çin’de ataların tamamına tapınmaya yönelik genel bir tavır görülse de zamanla her aile kendi 

atalarına tapınmayı ön plana çıkarmıştır. 

 Konfüçyanizm'in Kutsal Kitapları: 

Beş Klasik: 1-Değişiklikler Kitabı, 2-Tarih Kitabı, 3-Şiirler ve Şarkılar Kitabı, 4- Ayinler 

Kitabı, 5-İlkbahar ve Sonbahar Vakayinameleri. 

Dört Kitap:1-Konuşmalar, 2-Büyük Bilgi, 3-Orta Yol Doktrini, 4- Mensiyüs’ün Kitabı. 

4. TAOİZM 

 Taoizm: Çin'de Lao Tzu (MÖ 604) tarafından kurulmuştur. 

 Lao-Tzu’ya göre Tao, yaratıcı prensip olmasına rağmen, yaratıcı değildir. 

 Lao Tzu, yaratıcı gücü, yumuşak olmasına rağmen her kuvveti yenen suya benzetmiştir. 

 Taoizm’e göre, iyi kötü, doğru yanlış, güzellik çirkinlik, kuvvet zayıflık, zafer yenilgi gibi 

birbirine zıt gibi görünen şeyler aslında zaman ve mekâna göre görecelik arz etmektedir. 

 Evrendeki her şey negatif ve pozitif zıtlıkların birleşmesi sonucu meydana gelmektedir. 

 Çin terminolojisinde Taoist mabetleri için “kung” (manastır veya saray), “kuan” (manastır 

mabedi) ve “miao” (mabet) kelimeleri kullanılır.  

 Her taoistin kendini yakın hissettiği tanrılar vardır. Bunlar içerisinde en meşhur olanı, savaş 

tanrısı Kvan-Ti ile zenginlik tanrısı Shin’dir. 

Taoizm'in Yin-Yang sembolü 
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12. Sınıf 
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
Hint ve Çin Dinleri - 1

1.   • Hindistan’da ortaya çıkmış bir dindir. 
• Belli bir kurucusu, inanç ve ibadet sistemi yoktur.
• Yoga, karma ve reenkarnasyon önemli kavramlardır.

Bu özellikler aşağıdaki dinlerden hangisiyle ilgilidir?

A) Yahudilik  B) Budizm   C) Hinduizm 
D) Taoizm  E) Konfüçyanizm

2.  Hinduizm’e göre toplum, her biri tanrı Brahma’nın bede-
ninden yaratıldığına inanılan sınıflara ayrılmıştır. Kast 
sistemi denilen sosyal sınıflar kesin sınırlarla birbirinden 
ayrılmıştır ve kastlar arası geçiş mümkün değildir. Bu sis-
temde insanlar kastlardan birine mensup olarak doğarlar 
ve hayatlarını o kast içerisinde sürdürürler. Kişi, içinde bu-
lunduğu kastın gereklerine göre davranmak zorundadır.

Bu metinden, kast sitemiyle ilgili; 

 I. İnsanlar niteliklerine göre kategorilere ayrılmışlardır.
 II. Farklı kast sınıfındaki kişiler birbirleriyle evlenemezler.
 III. Toplumsal tabakalaşmayı dini bir temele dayandır-

maktadırlar.

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

3.  Kast sistemini oluşturan sınıflarla ilgili; 
 I. Vaisyalar     -  Çiftçiler ve esnaflar 
 II. Paryalar      -  Nirvana’ya ulaşmış olanlar 
 III. Kşatriyalar   -  Hükümdar ailesi ve savaşçılar 

eşleştirmelerden hangileri doğrudur? 

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

4.  Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’in özelliklerinden 
biridir? 

A) Veda’lar, kutsal kitaplarıdır.
B) Ruhun varlığına inanılmaz.
C) Tek tanrı inancına sahiptir.
D) İbadet toplu yapılmalıdır. 
E) Brahman kurucu peygamberleridir.

5.  Hindular ruhun ölmezliğine, bir bedenden diğerine ge-
çerek sürekli yaşadığına inanırlar. İnsanın ölümünden 
sonra ruhunun başka bir bedene geçmesinde, bir önceki 
bedende yaptığı iyilik ve kötülükler etkili olur. Ruh eğer 
iyilik yapmışsa yeniden doğuşunda derecesi yüksek, kö-
tülük yapmışsa derecesi düşük olur. İnsan, eylemlerinin 
iyi ya da kötü olmasına göre hayvan, bitki, insan veya 
tanrı şeklinde doğabilir. Dolayısıyla insan, geçmişte ne 
yapmışsa gelecekte onun karşılığını görecektir.

Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşı-
lamaz?

A) Sözü edilen inancın adı reenkarnasyondur.
B) İçine doğdukları ortamın aslında bir sonuç olduğuna 

inanırlar.
C) Daha güzel bir yaşama kavuşmak isteyen Hindular 

güzel davranışlar sergiler.
D) Ölüm sonrası hayatla ilgili inançları İslam’ın ahiret 

inancına benzer bir yapıdadır.
E) Yaptıkları eylemlerin bir karşılığı olacağını bilmeleri 

sorumluluk duygusu kazandırır.

6.   • Kurucusu saray hayatını terk etmiştir. 
• Ölüler reenkarnasyon inancı gereği yakılmaktadır.
• Milattan önce 6. yüzyılda Hindistan’da ortaya çıkmıştır. 

Bu özellikler aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?

A) Taoizm  B) Hinduizm   C) Konfüçyanizm
D) Caynizm E) Budizm 

15
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

15

7.  Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm ve Budizm’in or-
tak özelliklerinden biri değildir? 

A) Ölüleri yakmaları
B) Reenkarnasyona inanmaları 
C) Aynı kutsal kitaba inanmaları 
D) İbadetlerini bireysel yapmaları
E) Aynı coğrafyada ortaya çıkmaları 

8.   • Hayat ızdıraptır. 
• Izdırabın kaynağı arzulardır. 
• Arzulardan kurtulmak için “Sekiz dilimli yol” olarak nite-

lenen ilkelere uymak gerekir. 
Bu görüşler aşağıdaki şahısların hangisinindir?

A) Buda  B) Brahman  C) Konfüçyüs 
D) Lao Tzu  E) Matta

9.  “Beni hor gördü, beni üzdü, beni yendi, beni soydu… 
Böyle düşünceleri olmayanlar nefretten kurtulurlar. 
Çünkü nefretin üstesinden nefret gelmez, nefretin üste-
sinden gelen sevgidir. Bu ebedi bir gerçektir.”
Buda’ya atfedilen bu söz ile aşağıdaki ayetlerden 
hangisinin mesajı aynı doğrultudadır?

A) “Onlardan biri, kız ile müjdelendiği zaman içi öfke ile 
dolarak yüzü simsiyah kesilir!”

(Nahl suresi, 58. ayet)
B) “Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları ar-

kadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her ki-
şinin vay haline!”

(Hümeze suresi, 1-2. ayetler)
C) “Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, 

öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah, iyilik 
edenleri sever.” 

(Âl-i İmrân suresi, 134. ayet)
D) “Kötü duygularını tanrılaştıran kişiyi gördün mü? Şim-

di sen, bu adamı da doğru yola getirmekle yükümlü 
olabilir misin?”

(Furkan suresi, 43. ayet)
E) “Görenle görmeyen, iman edip dünya ve âhiret için 

yararlı işler yapan ile kötülük yapan da bir değildir. Ne 
kadar az düşünüyorsunuz!”

(Mü’min suresi, 58. ayet)

10.  Hinduizm’le ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Milli dinlerden biridir.
B) Tanrıların sayısı bilinemez.
C) Ganj Nehri kutsal kabul edilir.
D) Ruhun ölümsüz olduğuna inanılır.
E) Kurban ibadeti için büyükbaş hayvanlar seçilir.

11.  Aşağıdakilerden hangisinde Budizm’le ilgili bilgi 
yanlışlığı yapılmıştır?

A) Tanrı’nın varlığı veya yokluğuyla ilgilenilmez.
B) Kişi Nirvana’ya ulaşmaya çalışmazsa ruhu ıstırap 

içinde kalır. 
C) Çokça rağbet görmesinin sebebi kast sistemini red-

detmesidir.
D) Buda’nın kaleme aldığı kutsal kabul edilen metinler 

önemli yer tutar.
E) Buda’nın aydınlanmaya ulaştıktan sonra Tanrı hâline 

geldiğine inanılır.

12.  Buda’ya göre dinsel yaşamın amacı, dünya yaşamına ve 
dünya işlerine duyulan arzuyu sona erdirmektir. Bunu ba-
şaran birey aydınlanmaya ulaşabilir. Aydınlanmış insanın 
durumunu dile getiren sözcük “Nirvana”dır. Bu sözcük, 
“sönmek” anlamına gelir. Çünkü aydınlanma; hırsın, kötü 
niyetin ve aşırı arzuların insan yüreğinde yaktığı ateşin 
sönmesi demektir.

Bu metinden, 

 I. Nirvana olgunluğa erişmiş insanı ifade eder.
 II. Din insanları kötülüklerden alıkoyan bir mekanizmadır.
 III. Nirvana’ya ulaşabilmek için bütün dünya işleri terke-

dilmelidir.

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

ve Ahlak Bilgisi
Hint ve Çin Dinleri - 2

1.  Kral, halkın ihtiyaçlarını yerine getirecek; bakanlar ona 
bu hususta yardım edecek, sıradan halk ise, üstündekile-
re itaat edecektir. Ailede babanın görevi, ailenin geçimi-
ni temin etmek, eşinin görevi, ev işlerini çekip çevirmek 
ve kardeşlerin görevleri hem birbirlerini sevmek hem de 
kendisinden büyüklere itaat etmektir.

Bu metinden, Konfüçyüs'ün yönetim ve toplum anla-
yışıyla ilgili;

 I. Toplumsal gelişmenin sağlanabilmesi için bireysel 
gelişimin önü açılmalıdır.

 II. Toplumdaki hiyerarşik düzenin getirdiği kurallara her-
kes uymalıdır.

 III. Devlet, sosyal devlet anlayışıyla yönetilmelidir. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

2.  Konfüçyüs, öğretilerini bir tanrı fikrine dayandırmamış, 
ancak zamanındaki yaygın inanca da saygılı olmuştur. 
Çin’de yaygın olan ve "Şangti" diye adlandırılan yüce 
Tanrı inancı Konfüçyanizm'de de devam etmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu ola-
rak gösterilebilir?

A) Öğretilerinin halk tarafından benimsenmesi kolaylaş-
mıştır.

B) Devlet yöneticileri tarafından takdirle karşılanmıştır.
C) Farklı görüşlerin gelişmesine zemin hazırlanmıştır.
D) Tanrı inancı felsefenin ilgi alanına girmiştir.
E) Çin’deki dini değerler zamanla zayıflamıştır.

3.  Konfüçyüs tarafından ileri sürülen görüşler, o öldük-
ten sonra bir araya toplanıp kitap hâline getirilmiş-
tir. Beş Klasik ve Dört Kitap’tan oluşan bu görüşler 
Konfüçyaniz’min kutsal metinlerini oluşturmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu “Beş Klasik”ten biri değildir?

A) Tarih kitabı
B) Şiirler kitabı
C) Orta yol kitabı
D) Törenler kitabı
E) Değişiklikler kitabı

4.  Konfüçyüs’ün Çin halkı tarafından olumlu karşılan-
masının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) Çin’in devlet geleneğini bilmesi 
B) Güzel ahlaklı olmayı önemsemesi 
C) Dualarının kolay ve anlaşılır olması 
D) Çin’de birçok tanrı inancının olması 
E) Eski Çin törelerini canlandırmaya çalışması

5.  Taoizm, Tao kavramı üzerine kuruludur. Tao, ezeli ve 
ebedîdir. O, kendiliğinden vardır. Her şeyin başlangıcıdır. 
Sadece tek bir gerçek vardır o da Tao’dur. Tao görünmez, 
tam anlamıyla bilinemezdir. O, ancak düşünce yoluyla 
kavranabilir.
Buna göre, Taoizm’in tanrı anlayışı;

 I. İslam,
 II. Hinduizm,
 III. Hristiyanlık

dinlerinden hangileriyle benzerlik göstermektedir?

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

6.  Dinler özelliklerine göre belli sınıflara ayrılmış ve genel-
likle bir millete ait olan geleneksel yapıdaki dinlere millî 
dinler denilmiştir.

Buna göre aşağıdaki dinlerden hangileri millî dinler-
den biri değildir?

A) Taoizm
B) Yahudilik
C) Hinduizm
D) Hristiyanlık
E) Konfüçyanizm
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Hint ve Çin Dinleri - 2

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

12. Sınıf 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

16

7.  Çin’de yaygın olan dinlerden Taoizm’in kurucusu 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tseng-Tzu B) Lao Tzu C) Tzu-Ssu
D) K’ung Futzu E) Mensiyüs

8.  Konfüçyüs’ün hayatı yoksulluk içinde geçmiştir. On beş 
yaşından itibaren kendini ilme vermiş ve yirmi yaşında 
iken açtığı okulda öğrenci yetiştirmeye başlamıştır. Onun 
hedefi yeni görüşler ortaya koymak değil, eskilerin hik-
metli sözlerini aktarmaktır. Konfüçyüs, eski bilgelerin er-
demlerini yeni nesillere aktarmak suretiyle geçmişin seç-
kin idarecilerinin, Çin’e barış ve huzuru nasıl getirdiğini 
göstermeyi amaçlamıştır.

Bu metinden Konfüçyüs ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A) Azimli ve çalışkan bir insandır. 
B) Atalarının mirasına sahip çıkmıştır.
C) Geçmişin irfanını geleceğe taşımıştır.
D) Toplumsal birliktelik için çaba sarf etmiştir.
E) Fikirleri ölümünden sonra etkisini göstermiştir. 

9.  Aşağıdakilerden hangisinde Taoizmin tanrı anlayışıy-
la ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) Tao somut bir varlık olarak düşünülmemelidir.
B) Tao’ya dileyen herkes çeşitli yollarla ulaşabilir.
C) Hem varlığın hem de yokluğun temelini teşkil eden 

ezelî güçtür.
D) İsimsizdir, görülemez, işitilemez ve maddi olarak kav-

ranılamaz.
E) İnsan Tao’ya benzemeye çalışmalı ve O’nun kanunla-

rına tabi olmalıdır.

10.  Lao-Tzu’ya göre, insanların bu dünyada acı, yoksulluk, 
üzüntü içerisinde olmasının sebebi yaptıklarının karşılı-
ğıdır. O, insan ömrünün giderek kısalmasını, insanın kö-
tülüklerinden dolayı yıldızlar tarafından saldırıya uğrama-
sına bağlamaktadır.

Aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı bu metinde 
anlatılandan farklı bir konuyla ilgilidir?

A) “Kim bir günah kazanırsa, onu ancak kendi aleyhine 
kazanmış olur…” 

(Nîsa suresi, 111. ayet)
B) “Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne kötülük ge-

lirse kendindendir…” 
(Nîsa suresi, 79. ayet)

C) “Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle 
işledikleriniz yüzündendir...” 

(Şûrâ suresi, 30. ayet)
D) “İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden ka-

rada ve denizde düzen bozuldu…”
(Rûm suresi, 41. ayet)

E) “Şüphesiz Allah, insanlara hiçbir şekilde zulmetmez; 
fakat insanlar kendilerine zulmederler.” 

(Yunus suresi, 44. ayet)

11.  “On beş yaşında iken kendimi öğrenmeye verdim. Otuz 
yaşında irademe sahip olabildim. Kırk yaşında şüphe-
lerden uzaklaştım. Elli yaşında Gök’ün emrini öğrendim. 
Altmış yaşında seziş yoluyla her şeyi kavradım. Yetmiş 
yaşında doğru olan şeylere zarar vermeden kalbimin is-
teklerini yerine getirebildim.”
Konfüçyüs’e atfedilen bu sözden; 

 I. Genç insanlar iradelerini kontrol edemezler.
 II. Yaş ilerledikçe insan daha erdemli davranır. 
 III. Öğrenme hayat boyu devam eden bir süreçtir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

9. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi

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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CEVAP ANAHTARI

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi

Test 1 1. D 2. A 3. E 4. C 5. E 6. D 7. B 8. A 9. B 10. E 11. B
Test 2 1. A 2. B 3. C 4. A 5. A 6. D 7. B 8. C 9. C 10. A
Test 3 1. C 2. D 3. E 4. A 5. D 6. C 7. E 8. C 9. D 10. E 11. B 12. C
Test 4 1. A 2. D 3. E 4. B 5. D 6. E 7. E 8. A 9. C 10. E 11. D 12. C
Test 5 1. B 2. D 3. B 4. D 5. E 6. C 7. A 8. A 9. C 10. D
Test 6 1. D 2. C 3. E 4. B 5. A 6. D 7. C 8. B 9. D 10. E 11. A 12. B
Test 7 1. B 2. D 3. C 4. E 5. A 6. B 7. C 8. B 9. A 10. D 11. A 12. E
Test 8 1. C 2. B 3. A 4. E 5. D 6. E 7. C 8. E 9. B 10. D 11. C
Test 9 1. E 2. A 3. C 4. D 5. B 6. B 7. E 8. A 9. C 10. B 11. D

Test 10 1. E 2. B 3. A 4. C 5. D 6. E 7. B 8. D 9. A
Test 11 1. B 2. D 3. E 4. A 5. C 6. D 7. D 8. A 9. C 10. E 11. B 12. D
Test 12 1. E 2. A 3. B 4. A 5. E 6. D 7. C 8. E 9. C 10. B 11. B 12. D
Test 13 1. E 2. B 3. D 4. C 5. C 6. E 7. B 8. D 9. B 10. C 11. B 12. E
Test 14 1. A 2. B 3. E 4. C 5. B 6. E 7. C 8. C 9. E 10. B 11. D
Test 15 1. A 2. D 3. E 4. B 5. C 6. D 7. B 8. D 9. E 10. D 11. C 12. A
Test 16 1. A 2. C 3. D 4. B 5. C 6. D 7. A 8. B 9. A 10. D 11. C
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CEVAP ANAHTARI

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

11. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi

Test 1 1. D 2. A 3. B 4. C 5. A 6. E 7. B 8. C 9. D 10. B 11. E 12. D
Test 2 1. B 2. A 3. A 4. D 5. B 6. E 7. C 8. B 9. D 10. E 11. A 12. B
Test 3 1. E 2. C 3. B 4. A 5. E 6. C 7. B 8. C 9. C 10. D 11. B 12. E
Test 4 1. B 2. C 3. B 4. D 5. E 6. E 7. E 8. C 9. D 10. D 11. B 12. D
Test 5 1. A 2. D 3. E 4. B 5. A 6. E 7. C 8. C 9. A 10. B 11. C
Test 6 1. E 2. A 3. D 4. B 5. E 6. B 7. B 8. C 9. D 10. C 11. C 12. A
Test 7 1. D 2. A 3. E 4. C 5. B 6. A 7. C 8. B 9. C 10. D 11. D
Test 8 1. B 2. D 3. C 4. E 5. A 6. B 7. A 8. D 9. E 10. C
Test 9 1. B 2. A 3. E 4. D 5. D 6. E 7. A 8. D 9. B 10. B 11. C

Test 10 1. A 2. E 3. C 4. D 5. B 6. A 7. E 8. B 9. D 10. C 11. D 12. B
Test 11 1. C 2. A 3. C 4. D 5. C 6. B 7. C 8. E 9. E 10. A 11. E 12. B
Test 12 1. E 2. C 3. D 4. C 5. C 6. A 7. B 8. E 9. D 10. D 11. A 12. E
Test 13 1. E 2. A 3. C 4. E 5. B 6. D 7. E 8. A 9. E 10. C 11. A 12. D
Test 14 1. B 2. C 3. E 4. D 5. A 6. D 7. B 8. C 9. C 10. E 11. A 12. D
Test 15 1. E 2. A 3. E 4. A 5. C 6. B 7. D 8. C 9. E 10. B 11. A 12. E
Test 16 1. B 2. D 3. C 4. A 5. E 6. D 7. B 8. E 9. D 10. E 11. C 12. B

216



http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/
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ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

12. Sınıf 
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi

Test 1 1. E 2. D 3. D 4. A 5. D 6. B 7. D 8. D 9. B 10. D 11. C 12. E
Test 2 1. D 2. C 3. B 4. D 5. A 6. E 7. A 8. E 9. B 10. C 11. E
Test 3 1. D 2. C 3. D 4. C 5. D 6. C 7. A 8. C 9. B 10. A 11. B 12. E
Test 4 1. A 2. E 3. A 4. B 5. E 6. B 7. C 8. A 9. C 10. E 11. E 12. A
Test 5 1. B 2. D 3. B 4. C 5. E 6. C 7. A 8. D 9. A 10. D 11. A
Test 6 1. C 2. D 3. B 4. A 5. E 6. C 7. D 8. E 9. A 10. B 11. E 12. C
Test 7 1. A 2. B 3. E 4. D 5. B 6. C 7. A 8. D 9. E 10. C 11. E 12. D
Test 8 1. A 2. C 3. D 4. E 5. B 6. A 7. B 8. D 9. E 10. A 11. B 12. C
Test 9 1. A 2. D 3. E 4. B 5. C 6. B 7. A 8. C 9. D 10. A 11. D 12. E

Test 10 1. A 2. D 3. C 4. E 5. B 6. A 7. E 8. B 9. D 10. C 11. A
Test 11 1. B 2. A 3. D 4. C 5. E 6. D 7. A 8. B 9. C 10. C 11. E 12. E
Test 12 1. A 2. C 3. B 4. D 5. E 6. D 7. C 8. E 9. B 10. A 11. C 12. D
Test 13 1. A 2. E 3. B 4. D 5. D 6. B 7. C 8. E 9. A 10. E
Test 14 1. E 2. B 3. C 4. C 5. A 6. B 7. C 8. A 9. D 10. E 11. C
Test 15 1. C 2. E 3. D 4. A 5. D 6. E 7. C 8. A 9. C 10. E 11. D 12. C
Test 16 1. E 2. A 3. C 4. E 5. A 6. D 7. B 8. E 9. B 10. A 11. D
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