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11. Sınıf 
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi

1.  Yahudiliğin kutsal metinleri, yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısma ayrılır. Yazılı metinler; Tevrat (Tora), Neviim 
(Peygamberler) ve Ketuvim (Kitaplar) olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Tevrat, Hz. Musa’ya veril miş tir ve 
Tanah olarak adlandırılır. Tevrat’ta Hz. Musa’nın ölümüne kadar gerçekleşen olaylar ile Tanrı’nın ona gönderdiği 
kanunlar yer alır. Tanah’ın diğer iki bölümü olan Neviim ve Ketuvim’de ise İsrailoğullarının Hz. Musa’dan son-
raki tarihleri ve diğer İsrailoğulları peygamberlerine gönderildiğine inanılan vahiyler yer alır. Sözlü metinler ise 
Tanah’ın tefsirlerini içeren Mişna ve Gemara’dır.

Bu metinden, 

I. Peygamberlik, İsrailoğullarına özgü bir görevdir.

II. Hz. Musa’ya gelen vahiy değişikliğe uğramıştır.

III. Sözlü metinler Tevrat’ın yorumu niteliğindedir.

yargılarından hangileri çıkarılamaz?

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

2.  Çoğu dinde olduğu gibi Yahudilikte de günlük ritüeller bulunur. Sabah, ikindi, akşam olmak üzere günde üç kez 
yapılan bu ritüeller esnasında ayakta durma, eğilme, ileri-geri gitme, oturma gibi hareketler yapılır. Ayrıca Yahu-
diler, sağ ellerini göğüslerine hafifçe vurarak işledikleri günahlardan pişman olduklarını belirtirler.

Verilen metinden Yahudilerin ibadetleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) Kutsal kabul edilen güne özel uygulamalardır.
B) Bireysel ibadetler ön plandadır.
C) Belli bir zamanı ve şekli vardır.
D) Kutsal metinlerden dualar okunur.
E) Mabetlerde yerine getirilir.

3.  Günümüzde varlığını sürdüren belli başlı Yahudi mezhepleri hakkında verilen bazı bilgiler şu şekildedir:

• Farklı bir Tevrat nüshasını okurlar. Irkları farklı olduğu için diğer Yahudiler tarafından kabul edilmezler. 

• Cumartesi çalışma yasağının kaldırılması, sinagog ayinlerinin azaltılması gerektiği görüşündedirler. 

• Seçilmiş millet inancını kabul etmezler. Yeniden dirilişi ve ahiret hayatını da reddederler. 

• Alman Yahudileri arasında ortaya çıkmış, Amerika Birleşik Devletleri’nde taraftar bulup yaygınlaşmıştır.

Verilen bilgiler ile aşağıdaki mezhepler eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

A) Samiriler 
B) Reformist Yahudiler 
C) Ortodoks Yahudiler
D) Muhafazakâr Yahudiler 
E) Yeniden Yapılanmacı Yahudiler
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4.  Hz. Yakup’a İsrail lakabının verilmesinden Tevrat’ta şu şekilde bahsedilir: Hz. Yakup ailesiyle birlikte bir yolcu-
luk esnasında yolda insan şeklinde bir varlıkla karşılaşır. Onunla sabaha kadar güreşir. İnsan şeklindeki varlık  
Hz. Yakup’u yenemeyince onu kutsar ve adının ne olduğunu sorar. Yakup olduğunu öğrenince de “Artık sana 
Yakup değil, İsrail denecek. Çünkü sen Tanrı’yla güreşip onu yendin.” der. Bu olaydan sonra Hz. Yakup’a İsrail, 
onun soyundan gelenlere de İsrailoğulları denir.

Verilen metinden,

I. Tanrı beşeri özelliklerle tasvir edilmiştir.

II. Hz. Yakup, Yahudilerin atası kabul edilir.

III. Tevhit ilkesinden uzaklaşmış bir inanç söz konusudur.

yargılarından hangileri çıkarılabilir? 

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

5.  XII. asırda Musa b. Meymun’un belirlemiş olduğu Yahudiliğin inanç esaslarından bazıları şunlardır:

I. Tanrı ölüleri diriltecektir.

II. Gelmesi gecikse de Mesih mutlaka gelecektir.

III. Elimizde olan Tevrat, Musa’ya verilenin tamamıyla aynısıdır.

IV. Tanrı, var olan her şeyi yaratmıştır ve onlara hükmetmektedir.

V. Tanrı; emirlerini yerine getirenleri mükâfatlandırır, ihlal edenleri cezalandırır.

Numaralanmış inanç esaslarından hangilerinin ahiret hayatı ile ilgili olduğu söylenebilir?

A) I ve II   B) I ve V C) II ve III D) I, III ve V E) II, III ve IV

6.  Ahiret inancı konusunda Yahudi mezhepleri arasında farklı görüşler söz konusudur. Bu görüşlerden bazıları 
şunlardır:

• Haşir, hem ruh hem de bedenle gerçekleşecektir.

• Yahudiler en fazla on iki ay cehennemde kalacaktır. 

• Mesihî dönemin sonunda dünya yıkılacak ve haşir başlayacaktır. 

• Ölümden sonraki hayat kısmen mezarda, kısmen de Şeol denilen ölüler âleminde geçecektir.

Verilen bilgilerden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

A) Farklı görüşlerin olması ahiret ile ilgili açık bir bilgi bulunmadığını gösterir.
B) Tanrının merhametiyle bağdaşmadığı için cehennemin ebediliği reddedilir.
C) Seçilmiş millet oldukları düşüncesi ahiret inançlarına da yansımıştır.
D) Yeniden dirilme konusundaki düşünceleri İslam dini ile benzerdir.
E) Kıyamet kopmadan Mesih’in hüküm süreceğine inanılmaktadır.
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7.  Kökleri 19. yüzyıla dayanan, Filistin’de bir Yahudi devleti kurma amacıyla ortaya çıkan siyasi bir akımdır.

Hakkında bilgi verilen akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeniden Yapılandırmacılık  B) Muhafazakârlık C) Reformizm
D) Siyonizm E) Ortodoksluk

8.  Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikte haftalık dinî ritüeller ile ilgili bir kavramdır?

A) Fısıh B) Roş-Haşana C) Hanuka D) Şabat  E) Şavuot

9.  Yahudi inancına göre gönderilen son peygamber Malaki’dir. Bu sebeple Yahudiler, Hz. İsa’nın ve Hz. Muhammed’in 
(sav.) peygamberliğini kabul etmezler. Onlar, peygamberlerin masumiyetini de reddederler. Yahudilere göre pey-
gamberler sıradan insanlar olup diğer insanlar gibi günah işleyebilirler. 

Buna göre Yahudilerin, peygamberlerin aşağıdaki sıfatlarından hangisini kabul etmedikleri söylenebilir?

A) Sıdk B) İsmet  C) Tebliğ  D) Emanet  E) Fetanet
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10.  İsrailoğulları için kullanılan bazı isimler ile ilgili bilgiler şu şekildedir:

• Hz. Musa’nın şeriatına bağlı olan kimse demektir. 

• Babil Sürgünü’nden sonra, Filistin’de bulunan bölgeye nispetle bu isim verilmiştir. Verilen ismin kökeni, 
Hz. Yakup'un büyük oğluna ve İsrailoğullarının on iki kabilesinden birine dayanır.

• Yahudilik tarihinde önemli yeri olan Hz. İbrahim’e, büyük atası Eber'den dolayı “Eber’in soyundan gelen” 
anlamında bu isim verilmiştir. Yahudilerin konuştukları dil de ismini bundan alır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde açıklanan isimler sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A) Musevi -Yahudi - İbrani
B) Yahudi - İbrani - Musevi
C) Nasrani - Musevi - İbrani
D) Musevi - Nasrani - Yahudi
E) İbrani - Yahudi - Nasrani

11.  “Ey kitab ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak hakkı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih; 
ancak Allah'ın peygamberi, Meryem'e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği) kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. 
Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine iman edin, ‘(Allah) üçtür’ demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Allah 
ancak bir tek ilahtır. O, çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. Vekil olarak 
Allah yeter.”

(Nisâ suresi, 171. ayet)

Verilen ayette bahsedilen Hristiyan inancı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konfirmasyon B) Haç çıkarma C) Noel D) Teslis E) Vaftiz

12.  Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dinlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Evrensel niteliklerini korumaları
B) İlahi bir kaynaktan geliyor olmaları
C) İbadetler için mabette yapılma şartının bulunması
D) Değişmeden günümüze kadar ulaşmaları
E) Dine davet etmek için özel faaliyet göstermeleri
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13.  Hristiyanlığa göre Hz. Âdem ile Hz. Havva’nın işlemiş olduğu suça, onların soyundan gelen bütün insanların 
ortak oldukları kabul edilmiş ve bu nedenle tüm insanların doğuştan asli günah ile dünyaya geldiğine inanılmıştır. 

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde parçada altı çizili durum ile ilgili bir açıklama yer almaz?

A) “Gerçekten hiçbir günahkâr, başkasının günahını yüklenmez.”
 (Necm suresi, 38. ayet)

B) “Kim salih bir amel işlerse kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir...”
 (Câsiye suresi, 15. ayet)

C) “Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği ölçüde sorumlu kılar. Herkesin kazandığı (hayır) kendine, yapacağı 
(şer) de kendinedir...”

 (Bakara suresi, 286. ayet)

D) “Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler 
onlardır.”

 (Âl-i İmrân suresi, 104. ayet)

E) “Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların 
yaptıklarından sorguya çekilmezsiniz.”

 (Bakara suresi, 134. ayet)

14.  Hristiyanlar; dinlerinin kurucusu olarak Hz. İsa’ya işaret etseler de asıl referans aldıkları şahıs, tarihsel İsa’dan 
çok tanrısal İsa olarak adlandırılan, tarih üstü ve mucizevi kimliğe sahip olan bir kişiliktir. Zira gerçek İsa,  
Hz. Musa şeriatine sadık bir kişi olarak yaşamışken; tanrısal kişiliğe sahip olduğu iddia edilen İsa, Musa’nın 
şeriatini kaldıran bir kişiliğe büründürülmüştür.

Verilen metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) Hz. Musa’nın tebliğinin, Hristiyan inancı ile devam ettirildiği
B) İsrailoğullarına gönderilen birden fazla peygamber olduğu
C) Zamanla Hz. İsa'nın durumu ile ilgili değişikliklerin olduğu
D) Peygamberlerin mucizelerle desteklendiği
E) Hz. İsa’nın babasız dünyaya geldiği

15.  “De ki: O, Allah birdir. Allah, sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.”
(İhlâs suresi)

Verilen surede altı çizili ifadeyle ters düşen Hristiyan inancındaki durum aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hz. İsa’nın dünyaya babasız geldiği inancı
B) Hastaların şifa bulması için yağlanması
C) Yeni doğan bebeğin vaftiz edilmesi
D) Baba-oğul-kutsal ruh inancı
E) Kilisede günah çıkarılması
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16.  Tabloda Protestanlıkla ilgili bazı bilgiler verilmiş ve doğru olanların sonuna “D”, yanlış olanın sonuna “Y” yazıl-
ması istenmiştir.

I Din hizmetleri sınıfı bulunmakla birlikte ruhbanlık kabul edilmez. D

II Sadece vaftiz ve evharistiya sakramentleri benimsenmiştir. Y

III Mezhebin en yüksek lideri, yanılmaz olan papadır. D

IV Kiliselerinde resim ve heykel bulundurulmaz. D

V Din adamlarının evlenmesi yasaktır. Y

Buna göre verilen bilgilerden hangilerinin yerleri değiştirilirse tablo doğru hâle gelmiş olur?

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve V E) IV ve V

17.  Havariler Kredosu’nda belirlenen inanç esasları şunlardır: “Ben; Tanrı’ya, kudretli Baba’ya ve onun biricik oğlu 
Rab İsa’ya, onun Bakire Meryem ve Kutsal Ruh’tan doğmuş olduğuna, Pilatus zamanında çarmıha gerildiğine, 
öldüğüne ve gömüldüğüne, üçüncü gün ölüler arasından dirildiğine, göklere yükseldiğine, Baba’nın sağında 
oturduğuna, oradan ölüleri ve dirileri yargılamak üzere ineceğine inanırım. Kutsal Ruh’a, evrensel kilise ile aziz-
lerin birliğine, günahların bağışlanacağına, ölülerin dirileceğine ve sonsuz hayata inanırım.”

Verilen metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Teslis inancının temelinde neler olduğu
B) Hz. İsa'ya yeniden hayat verileceği
C) Hz. İsa’nın nasıl dünyaya geldiği 
D) Din adamlarının yanılmazlığı
E) Ahiret hayatının varlığı

18.  Evangelizm, Hristiyan yayılmacılığı ile eş anlamlı olarak kullanılan bir kavramdır. Bu bağlamda İncil'in mesajla-
rını insanlara ulaştırma, dünyayı dönüştürme ya da Hristiyanlaştırma amacı taşıyan ve bu amaç doğrultusunda 
faaliyet gösteren akımlara denilmektedir. Evangelistler; Hz. İsa ikinci kez yeryüzüne gelmeden önce dünyanın 
son zamanlarında büyük bir kaosun ve şiddetin yaşanacağına, Kudüs’te kutsal mabedin üçüncü kez inşa edi-
leceğine, gökten ateş yağması gibi olayların ve iyilerle kötüler arasında son bir savaşın (Armagedon Savaşı) 
yaşanacağına inanırlar.

Sözü edilen akım ile ilgili,

I. Misyonerlik faaliyetlerine zemin hazırlamıştır.

II. Mesih’in geleceği inancına sahiptirler.

III. Kıyametin, kutsal yerlerde yaşanacak bir kargaşa sonrası gerçekleşeceği benimsenmiştir.

yargılarından 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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Bu kitapçığın her hakkı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.

Cevap anahtarına ulaşmak 
için karekodu okutunuz.

19.  “Meryem oğlu (İsa) Mesîh sadece bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. Onun annesi, dürüst ve inançlı 
bir kadındır. İkisi de yiyip içen birer insandı. Bak, ayetleri onlara nasıl açıklıyoruz, sonra bak nasıl saptırılıyorlar!”

(Mâide suresi, 75. ayet)

Bu ayette, altı çizili ifadede Hz. İsa ile ilgili hangi tutum eleştirilmektedir?

A) Tanrı olarak kabul edilmesi
B) Tekrar yeryüzüne geleceğine inanılması
C) Peygamberlik yapmasına engel olunması
D) Tuzak kurulup çarmıha gerilmek istenmesi
E) Kendisine gönderilen kutsal kitabın tahrif edilmesi

20.  Hristiyanlıkta, Tanrı'nın aktif olarak katıldığına inanılan ayinlere sakrament denir.

Buna göre;

I. Vaftiz,

II.  Paskalya,

III.  Ekmek-Şarap Ayini (Evharistiya),

IV.  Kuvvetlendirme (Konfirmasyon)

ayinlerinden hangileri bu sakramentlerdendir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) I, II ve III E) I, III ve IV


