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11. Sınıf 
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi

1.  “Sûra üfürülür. Bir de bakarsın kabirlerden çıkmış, Rabb’lerine doğru akın akın gitmektedirler. Şöyle derler: Vay 
başımıza gelene! Kim bizi diriltip mezarımızdan çıkardı? Bu, Rahman’ın vadettiği şeydir. Peygamberler doğru 
söylemişler.”

(Yâsîn suresi, 51 ve 52. ayetler)

Bu ayetlerdeki altı çizili bölümde aşağıdaki kavramların hangisine dikkat çekilmektedir?

A) Ba’s  B) Haşr C) Berzah D) Ölüm  E) Mahşer

2.  Hz. Peygamber döneminde vefat eden kişiler için ya toplu hâlde bulunulduğu bir sırada ya da insanlara teker 
teker gidilerek haber verilirdi. Hz. Peygamber, Necâşî’nin vefat haberini bizzat kendisi ilan etmişti. Mûte’de şehit 
düşen Zeyd b. Hârise’nin vefat haberini ise mescitte bulunduğu bir esnada duyurmuştu. Medine’de birisi vefat 
ettiği zaman başta Hz. Peygamber olmak üzere müminler, birbirlerini haberdar ederlerdi.

Metinde anlatılanlar, vefat eden kişi için günümüzde yapılan hangi uygulama ile yerine getirilmektedir?

A) Sela okuma
B) Taziyede bulunma
C) Cenaze namazı kılma
D) Kur’an-ı Kerim okuma
E) Vasiyetini yerine getirme

3.   Tahtadan yapılmış bir uzun kutu

 Baş tarafı geniş, ayakucu dar

 Çakanlar bilir ki o - - - -

 Yarın kendileri dolduracaklar

Bu dörtlükte boş bırakılan yere akışa uygun olacak şekilde aşağıdaki ifadelerin hangisi getirilmelidir?

A) techizi B) tekfini  C) tabutu  D) musallayı E) kabri
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4.  Hz. Peygamber; Uhud’da aldığı yaralar nedeniyle vefat eden Ebu Seleme’nin ölümünü üzüntüyle karşılayan 
ailesini, onun için hayır duada bulunmaları konusunda tembihlemiş, kendisi de şöyle dua etmiştir: “Allah’ım! Ebu 
Seleme’yi affet, derecesini hidayete erenler katına yükselt. Arkasında kalanları sen kollayıp gözet. Bize de ona 
da mağfiret buyur.”

Metindeki olay, cenaze uğurlama ile ilgili;

I. taziyede bulunma,

II. Kur’an-ı Kerim okuma,

III. vasiyeti yerine getirme

uygulamalarından hangileri ile ilişkilendirilebilir?

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

5.  Hz. Muhammed (sav.); gece gündüz demeden, bıkıp usanmadan insanlara Allah’ın emir ve yasaklarını ulaştır-
maya en yakınında olan kişilerden başlamıştır. Üç yıl boyunca gizlice yürüttüğü bu görevi, daha sonra açık bir 
şekilde sürdürmüştür.

Bu parçada Hz. Muhammed’in (sav.) peygamberlikle ilgili aşağıdaki görevlerinden hangisi anlatılmakta-
dır?

A) Tebyin B) Temsil  C) Tebliğ D) Tevhit E) Teşri

6.  Hz. Peygamber, her zaman güzel ahlak üzere yaşamıştır. Onun ahlakının güzelliği hem simasına hem de 
söz ve davranışlarına yansımıştır. Bu durum insanlar üzerinde olumlu etkiler oluşturmuştur. Örneğin; Medine 
Yahudilerinin ünlü âlimi Abdullah b. Selam, Medine’ye gelen Hz. Peygamber’i gördüğünde “Bu simada yalan 
olamaz, gerçekten bu bir peygamberdir.” diyerek Müslüman olmuştur.

Bu parçadan;

I. Muhammedü’l-emin,

II. hâtemü’n-nebiyyin,

III. üsve-i  hasene

kavramlarından hangileri çıkarılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
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7.  Hz. Muhammed'in (sav.), kendisine vahyedilen ayetleri açıklama görevinin de olduğu Kur’an ayetlerinden net 
bir şekilde anlaşılmaktadır. Örneğin;  “Sana kitabı, ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için iman 
eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirdik.” (Nahl suresi, 64. ayet) ayeti bu duruma dikkat 
çekmektedir.

Verilen metinden peygamberlerin görevi ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır?

A) Temsil B) Tebliğ  C) Takrir  D) Tebyin  E) Teşri 

8.  “Ey peygamber! Seni tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah’a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderdik.”
(Ahzâb suresi, 45 ve 46. ayetler)

Verilen ayetlerden Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?

A) Müslümanların kurtuluşa ereceğini haber vermiştir.
B) Allah’tan aldığı vahyi tebliğ etmekle görevlidir.
C) İnsanlığa rehber olarak gönderilmiştir.
D) İnsanları hidayete davet etmiştir.
E) Peygamberlerin sonuncusudur.

9.       •  “Biz her peygamberi, ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara (Allah’ın emirlerini) iyice açıklasın. 
Allah; dileyeni saptırır, dileyeni de doğru yola iletir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”

     (İbrâhîm suresi, 4. ayet)

• ‟Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı hâlde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan 
kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, 
üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın 
durumu gibidir.”

     (Bakara suresi, 264. ayet)

Verilen ayetler; 

I. hidayet,

II. ihlas, 

III. cihat

kavramlarının hangileri ile ilişkilendirilebilir?

A)Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
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10.       •  Dini, doğru kaynaklardan öğrenip en güzel şekilde yaşamak 

• İmanını, bayrağını, istiklâlini ve haysiyetini muhafaza etmek

• Nefsin kötü istek ve arzularına karşı mücadele etmek 

Verilen tutum ve davranışlarda aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır?

A) Takva  B) İhsan C) İhlas  D) Cihat E) Salih amel

11.  Allah’ı her an görüyormuş gibi yaşayan kişiler Kur’an-ı Kerim’de “muhsin” olarak isimlendirilmiştir.

Buna göre;

I. kötü söz ve fiillerden kaçınmak,

II. insanlara karşı alçak gönüllü davranmak,

III. amellerini samimiyetle yerine getirmeye çalışmak

tutum ve davranışlarından hangilerini sergileyenlerin sözü edilen kişilerden oldukları söylenebilir?

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

12.  “(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdik-
lerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanların ve sapıtanların yoluna değil.” 

(Fatiha suresi, 5-7. ayetler)

Verilen ayette altı çizili ifade ile aşağıdaki kavramlardan hangisi kastedilmektedir?

A) Müttaki  B) Sırat-ı müstakim  C) İhlas D) İhsan E) Takva
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13.  “Güzel ve yumuşak bir şekilde yol göstermek” anlamına gelir. Dinî bir kavram olarak; Allah’ın insanlara akıl, dü-
şünme, öğrenme, hatırlama gibi yetenekler vermesi; insanların da bunları kullanarak dünya ve ahirette huzurun 
kaynağı olan doğru yolu bulmasıdır.

Bu metinde tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hidayet B) İhlas C) İhsan  D) Takva  E) Tevekkül

14.       •  “Ey insan! Yüce Rabb’in hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu? O Rabb’in ki seni yarattı, insan olarak 
şekillendirdi ve dengeledi.”

 (İnfitâr suresi, 6 ve 7. ayetler)

• “(Resulüm!) De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın ve Allah’ın ilk yaratılışı nasıl başlatıp devam ettirdiğini görün...”
 (Ankebût suresi, 20. ayet)

Bu ayetler, inançla ilgili; 

I. ateizm, 

II. deizm,

III. teizm

yaklaşımlarından hangilerine cevap olabilecek niteliktedir? 

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

15.  Pozitivizm, metafizik temelleri olan inançların yerine olguları ve mantığı koyan bir düşünce sistemidir. Pozitivizmde 
rasyonalist düşünce, bilim ve akıl ön plandadır. Pozitivistler, teolojiyi tamamen reddederler ve yaşanılan dünya-
da ilerlemenin ancak metafiziğin ortadan kaldırılması ile mümkün olacağını öne sürerler.

Bu metinden pozitivizm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Ölümden sonraki hayatın varlığı inkar edilir.
B) Din ve dinin ortaya koyduğu ilkeler kabul edilmez.
C) Somut ve kanıtlanabilir bilgilerin geçerli olduğu savunulur.
D) Gerçekliğe, duyular ve deney yolu ile ulaşılacağı düşünülür.
E) Tanrı’nın varlığı ya da yokluğunun bilinemeyeceği iddia edilir. 



8. Tekrar Testi

MEB  2021 - 2022 • Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

16.  İnançla ilgili yaklaşımlar ve bu yaklaşımların temel fikirleri konulu bir tablo hazırlanmak istenmiştir.

I Teizm Tanrı’nın aşkın ve zorunlu bir varlık olduğu kabul edilir.

II Deizm Metafizik âlem ve bu âlemdeki varlıklar reddedilir.

III Sekülarizm Bireyin toplumsal yaşamında, duygu ve düşüncelerinde dinin 
etkisinin silinmesi gerektiği savunulur.

IV Agnostisizm Tanrı’nın varlığını ya da yokluğunu bilmenin mümkün olmadığı 
iddia edilir.

V Materyalizim Tanrı’nın varlığı kabul edilmekle birlikte din gerçekliği reddedilir.

Verilen bu bilgilerden hangileri yer değiştirirse tablo doğru olur?

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

17.  Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerin, haftalık dinlenme ve ritüel zamanı olan “şabat günü” yasakları ara-
sında yer almaz?

A) Ateş yakmak
B) Yemek yemek
C) Çiftçilik yapmak
D) Araba kullanmak
E) Elektrikli alet kullanmak

18.  Katoliklikle ilgili bazı bilgiler verilmek istenmiştir.

I. Ruhani liderleri, patriktir.

II. Kutsal Ruh’un, Baba ve Oğul’dan birlikte çıktığına inanılır.

III. Kutsal kitabın yanında kilise geleneğine büyük önem verilir.

IV. İkonlar, önemli bir yere sahiptir. Baba hariç herkes ikonlarla tasvir edilir.

Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) I, III ve IV E) II, 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.  Hristiyanlara göre “eski yaşamda ölme ve yeni yaşama dirilme” anlamına gelen bir sakramenttir. Bu sakrament 
yoluyla kişi, asli günahından kurtularak yeniden doğar. Yıkanmayı ve arınmayı simgeleyen bu uygulama, suya 
batırılma işlemiyle gerçekleşir.

Hakkında bilgi verilen sakrament aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teslis  B) Vaftiz C) Evharistiya D) Tövbe E) Son yağlama

20.  Hz. İsa; kendisinin Tanrı’nın elçisi olduğunu söylemiş, insanları Tanrı’nın varlığına ve birliğine iman etmeye 
çağırmıştır. Ancak o, ölümünden sonra Hristiyanlıkta çok farklı bir konuma oturtulmuştur. Bu konuda Pavlus’un 
rolü ise büyüktür. Pavlus, Hz. İsa’nın aynı zamanda Tanrı olduğunu ve semaya çıkıp Baba’nın sağ tarafına otur-
duğunu söyleyerek Hristiyan inancında köklü değişimlerin önünü açmıştır.

Buna göre Pavlus aşağıdaki ilkelerin hangisiyle ters düşmektedir?

A) Takdis B) Misyonerlik C) Tevhit D) Konfirmasyon E) Teslis


