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11. Sınıf 
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi

1.  Evreni; Tanrı tarafından tasarlanan, hareketi başlatılan, sonrasında da dışarıdan müdahale olmadan doğa 
kanunlarına uygun şekilde işleyen bir bütünlük olarak gören inanç biçimidir.

Bu tanım aşağıdaki inançla ilgili yaklaşımlardan hangisi ile ilgilidir?

A) Deizm B) Ateizm C) Nihilizm D) Sekülarizm E) Materyalizm

2.  İslam’ın sekülarizm konusundaki yaklaşımını ifade eden bazı ayetler şunlardır:

• “Dünya hayatı ancak bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için daha 
hayırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?”

 (En’âm suresi, 32. ayet)

• “Dediler ki ‘Dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok eder. 
Bu hususta onların bir ilimleri yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyorlar.’”

 (Câsiye suresi, 24. ayet)

Verilen ayetlere göre bu durumu  benimseyen kişiler ile ilgili, 

I. Öteki âlemi reddederler.

II. Dünya merkezli yaşarlar.

III. Tanrı'nın varlığına kayıtsız kalırlar.

IV. Metafizik alanla bağlarını güçlü tutarlar.

yargılarından hangileri söylenebilir?

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

3.  İnanç, insan fıtratında var olan bir ihtiyaçtır. Bu sebeple tarihin her döneminde olduğu gibi günümüzde de insan-
lar bir yaratıcıya inanmaktadır. Bu açıdan inancın, insanlığın başlangıç döneminde geçerli bir olgu olduğunu, 
bilim geliştikçe insanın bir inanca olan ihtiyacının kalmadığını savunan felsefi yaklaşımların söylemi İslam'a uy-
gun görünmemektedir. Bilim ve teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin insanın yüce bir yaratıcıya, bir dine, manevi 
değerlere inanma ve bağlanma gerçekliğinin, insan var olduğu sürece devam edeceğini söylemek mümkündür. 

Bu metne göre, 

I. Yeni Çağ'da dine olan ihtiyaç azalmıştır.

II. İnanma duygusunun doğuştan gelen bir eğilim olduğu kabul edilmektedir. 

III. Teknolojik gelişmeler, din konusundaki bakış açısını etkilemiştir.

IV. İnsanın yapısı, yeni dinî yaklaşımların oluşmasında pay sahibidir.

yargılarından hangileri çıkarılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) II ve IV E) I, II ve IV
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4.  Agnostisizmin bazı görüşleri şu şekildedir:

• İnsan beyni, Tanrı'nın var olduğu ya da var olmadığı inancını haklı çıkarmak için yeterli rasyonel zemini 
sağlayacak potansiyele sahip değildir. 

• Maddesel fenomenlerin ötesindeki herhangi bir varlık veya “ilk sebep” bilinemeyeceğinden, bu durum 
hakkında düşünmek gereksizdir.

Buna göre agnostisizmin aşağıdakilerden hangisini savunduğu söylenebilir?

A) Tanrının varlığı belirsizdir.
B) Akıl yegâne bilgi kaynağıdır.
C) Din olgusu, yaşamdan soyutlanmalıdır.
D) Evren ezelî bir kaynaktan doğmaktadır.
E) Kutsal metinlerin doğruluğu tartışma konusudur.

5.  ‟Şimdi bana ektiğinizi haber verin. Onu siz mi bitiriyorsunuz yoksa bitiren biz miyiz? Ya içtiğiniz suya ne dersiniz? 
Buluttan onu siz mi indirdiniz yoksa indiren biz miyiz? Tutuşturduğunuz ateşe ne dersiniz? Onun ağacını siz mi 
yarattınız yoksa yaratan biz miyiz?” 

(Vâkıa suresi, 63-64, 68-69, 71-72. ayetler)

Verilen ayetler inançla ilgili;

I. teizm,

II. ateizm,

III. pozitivizm

yaklaşımlarından hangilerinin iddialarına cevap olabilir?

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

6.  Bu hareketin temel vurgularından biri, kıyamet öncesinde mensuplarının yaşayacağı düşünülen mutluluk ev-
residir. Vadettiği mutluluk beklentisinin altında yatan neden, çoğunlukla kendi zamanlarında gördükleri zorluk 
ve baskılardır. Anın olumsuzluğuna olan direnç ve teselli, ancak kendilerine verilecek olan mutluluğa kavuşma 
düşüncesiyle mümkün olabilir.

Bu metinde aşağıdaki yeni dinî hareketlerin hangisinin görüşlerinden bahsedilmektedir?

A) Yehova şahitleri
B) Irkçılık faaliyetleri
C) Milenyum tarikatları
D) Misyonerlik hareketleri
E) Transandantal meditasyon
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7.  Yahudilik, bir din olmanın yanı sıra bir ırk olarak da varlık gösterir. Bu bağlamda, Yahudiliğin kan bağı ile anneden 
çocuğa geçtiği inancı benimsenmiştir. Hristiyanlıkta ise isteyen herkes seçimi doğrultusunda Hristiyan olabilir. 

Bu parçaya göre Yahudilik, hangi özelliği ile Hristiyanlıktan ayrılmaktadır?

A) Milliyetçi olması
B) Asli günahı kabul etmesi
C) Beklenen Mesih düşüncesi
D) Ahiret inancına sahip olması
E) Teslis inancını benimsemesi

8.  

I II III IV

Verilen görsellerden hangileri Yahudiliğin simgelerindendir?

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

9.  Aşağıdakilerden hangisi İsrailoğullarına gönderilmiş peygamberlerden biri değildir?

A) Hz. Salih B) Hz. Musa C) Hz. Davut D) Hz. Zekeriyya E) Hz. Süleyman

10.  13 yaşına giren her Yahudi, dinî ritüellerden sorumludur. Erkek Yahudiler, ibadet ederken başlarına - - - - takarlar. 

- - - - isimli mabetlerde yapılan ibadetlere kadınlar katılmaz ancak kendilerine ayrılan bölümden bu ibadetleri 
izleyebilirler.

Verilen ifadelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

A) Kippa - Sinagog B) Menora - Havra C) Kippa - Kilise D) Haç - Havra E) Haç - Kilise
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11.  Yeni dinî hareketlerin ortaya çıkmasında rol oynayan başlıca sebepler ile ilgili bir tablo oluşturularak verilen bil-
gilerin doğru ya da yanlış olma durumlarına göre işaretleme yapılması istenmiştir.

Yeni Dinî Hareketlerin Ortaya Çıkış Sebepleri Doğru Yanlış

I Teknolojinin getirdiği yalnızlık X

II Hızlı kentleşme, kırsaldan kente göçler X

III İnsanın kutsala ve metafizik âleme olan merak duygusu X

IV Modern yaşam tarzı ve onun ortaya çıkardığı olumsuzluklar X

V İnsanın kendi varlığını ve evreni anlamlandırma ihtiyacı içinde olması X

Buna göre tablodaki işaretlemelerin hangisinde hata yapılmıştır?

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

12.  Dini istismar eden kişi veya gruplar, özellikle sosyoekonomik durumu dezavantajlı olan genç nesilleri hedef 
almakta, aldatmakta ve kendilerini dindar göstererek onların iyi niyetini kötüye kullanmaktadır. 

Aşağıdaki ayetlerden hangisi parçada anlatılan durum ile ilgili değildir?

A) “Zarar vermek, inkâr etmek, müminlerin arasını ayırmak, Allah ve peygamberine karşı savaşanlara daha 
önceden gözcülük yapmak üzere bir mescit kurup ‘Biz sadece iyilik yapmak istedik.’ diye yemin edenlerin 
yalancı olduklarına şüphesiz ki Allah şahittir.” 

   (Tevbe suresi, 127. ayet)

B) “Onlardan bir topluluk, kitapta olmayanı ondan sanasınız diye kitabı okurken dillerini eğip bükerler ve Allah 
katından olmadığı hâlde ‘Bu, Allah katındandır.’ derler. Onlar bile bile Allah hakkında yalan uydurmaktadırlar.”

   (Âl-i İmran suresi, 78. ayet) 

C) “Elleriyle bir kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için ‘Bu, Allah'tan gelmiştir.’ diyenlere ya-
zıklar olsun! Elleriyle yazdıklarından ötürü vay hâline onların! Ve kazandıklarından ötürü vay hâline onların!”

   (Bakara suresi, 79. ayet)

D) “De ki ‘Allah dilemedikçe ben kendime bile ne bir zarar ne de fayda vermeye muktedirim. Her ümmetin bir 
eceli vardır. Ecelleri geldiğinde ne bir an geri kalır ne de bir an ileri gidebilirler.’” 

   (Yûnus suresi, 49. ayet)

E) “Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi göz ardı edip saklayanlar ve onu az bir kazanç karşılığı değiştirenler, onlar 
karınlarını ateşle doldururlar.”

   (Bakara Suresi, 174. ayet)
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13.  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. 
İslamofobi, bazı etkenlerle son yıllarda giderek yaygınlaşmıştır.

Bu durumun ortaya çıkmasında;

I. ön yargılı olma,

II. ırkçılık akımları,

III. İslam'ı tanımama

sebeplerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

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

14.  İslamiyet’e göre hiç kimse din ve inanç konusunda zorlanamaz. Bir dine inanmak ya da inanmamak, insanın 
kendi özgür iradesiyle vereceği bir karardır. Bu ilke gereğince Allah, Hz. Peygamber’den, güzellikle ve ikna 
metodunu kullanarak tebliğ yapmasını istemiştir. Konuyla ilgili bir ayette - - - - buyrularak bu duruma dikkat çe-
kilmiştir.

Verilen metinde boş bırakılan yere aşağıdaki ayetlerden hangisi getirilmelidir?

A) ‟Rabb’inin yoluna hikmetle, iyiliği öğütleyerek çağır ve onlarla en iyi şekilde mücadele et. Şüphesiz senin 
Rabb’in kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O, doğru yolda olanları da en iyi bilendir.”

      (Nahl suresi, 125. ayet)

B) “‘Rabb’imiz Allah’tır.’ deyip de dosdoğru yaşayanlar, işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler: 
‘Korkmayın, kederlenmeyin, size vaat olunan cennetle sevinin!’” 

      (Fussilet suresi, 30. ayet)

C) “Sana kitabı, özellikle ayrılığa düştükleri konuda onları aydınlatman için, inanan bir topluluğa rehber ve rah-
met olsun diye indirdik.” 

      (Nahl suresi, 64. ayet)

D) “Kim Allah’a ve resulüne itaat eder, Allah’tan korkar ve ona karşı gelmekten sakınırsa, işte onlar başarıyı elde 
edenlerin ta kendileridir.” 

      (Nûr suresi, 52. ayet)

E) ‟Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur; kim de doğruluktan saparsa kendi zararına 
sapmış olur.” 

      (İsrâ suresi, 15. ayet)

15.  Hristiyanlığa karşı iken Şam’a yaptığı bir yolculuk esnasında zihinsel ve duygusal bir dönüşüm geçirerek Hz. İsa 
tarafından, onun mesajını tüm insanlara yaymakla görevlendirildiğini söylemiştir. Ortaya koyduğu görüşler ve 
öğretilerle günümüz Hristiyanlığının temellerini atmıştır.

Metinde hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Martin Luther B) Yuhanna C) Markos D) Matta E) Pavlus
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16.  Medine’ye gelen Necran Hristiyanları heyeti, Hz. Muhammed (sav.)’in yanında bulunduğu ve inanç konusunda 
fikir ayrılıklarının yaşandığı sırada şu ayet nazil olmuştur: “Şüphesiz, Allah katında İsa’nın durumu, Adem’in du-
rumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona ‘ol’ demesiyle o da hemen oluverdi.” (Âl-i İmrân suresi, 59. ayet) 

Bu parçadan, 

I. Hz. İsa, İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir. 

II.  Hz. İsa, ilk insanın beşeri özelliklerine sahiptir.

III.  Allah’ın her türlü yaratmaya gücü yeter. 

yargılarından hangileri çıkarılabilir? 

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

17.  “Beşikte de yetişkinliğinde de insanlarla konuşacaktır. Ve o salihlerdendir.”

   (Âl-i İmrân suresi, 46. ayet)

“Bilakis Allah onu kendine kaldırmıştır. Allah, izzet ve hikmet sahibidir.”

   (Nisâ suresi, 158. ayet)

Verilen ayette hakkında bilgi verilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Lut B) Hz. İsa C) Hz. Musa D) Hz. İshak E) Hz. Davut

18.       I. Millî bir yapıya sahip olduğu için misyonerlik hareketleri görülmez.

II. Hem ruh hem de bedenle gerçekleşecek olan haşirin kutsal topraklarda olacağı kabul edilir.

III. Meleklerin varlığına inanır ve onları kanatlı, eli, kolu olan varlıklar olarak tasvir ederler.

IV. Peygamberlerin vahiy ve ilham getirebileceğine inanırlar. Hz. Muhammed’in (sav.) peygamberliğini ise 
reddederler.

Hristiyanlık ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) I, III ve IV
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Bu kitapçığın her hakkı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.

Cevap anahtarına ulaşmak 
için karekodu okutunuz.

19.  Tabloda Hristiyanlığa ait bazı sakramentler ve bunların tanımları eşleştirilmek istenmiştir.

I Vaftiz Hristiyan olmanın ilk adımı ve şartıdır. Kişinin suya daldırılması, suya 
batırılması, kişiye su serpilmesi ve dökülmesi şeklinde gerçekleştirilir.

II Evharistiya Ölümü yaklaşan hastalar için yapılan bir ayindir. Hastanın şifa bulması, 
günahlarının bağışlanması ve rahat bir şekilde ölmesi amacıyla yapılmaktadır.

III Rahip Takdisi Din adamlarının atanması ayinidir. Bu ayinde ataması yapılan kişi, hayatını 
Hristiyan topluluğuna adamayı vadeder.

IV Son Yağlama Hz. İsa’nın, çarmıha gerilmeden önce havarileriyle yediği akşam yemeğinin 
hatırasına yapılan ayindir. Pazar günleri kilisede yapılmaktadır.

Buna göre hangi sakramentlerin yeri değiştirilirse eşleştirme doğru olmuş olur?

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

20.  Tanrı’nın ismini gereksiz yere ağza almak yasaktır. Çeşitli isimleri olmakla birlikte en kutsal ismi Yehova’dır.  Eşi, 
benzeri, ortağı yoktur; o her şeye hükmeden yüce bir varlıktır. Güreşme, yorulma, dinlenme gibi insani özelliklere 
sahiptir.

Bu bilgiler aşağıdaki dinlerden hangisinin tanrı inancı ile ilgilidir?

A) Taoizm B) Budizm C) Hristiyanlık D) Hinduizm E) Yahudilik


