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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
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Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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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.


