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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.



Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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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


