
TEKRAR

TESTLERİ

MEB  2019 - 2020 • Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

11. Sınıf 
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi

1.  
Hz. Muhammed’in (sav.) tebliğinde öne çıkan bazı hususlar:

Allah’tan başka 
ilah yoktur.

Ölümden sonra 
diriliş ve hesap 

gerçektir.

Ölçü ve tartıda 
hile yapmayın.

Komşuluk hakla-
rına riayet edin.

Yalancı şahitlik 
yapmayın.

Verilen tabloda Hz. Muhammed’in (sav.) tebliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Ahiret inancı  B) İbadet C) Tevhit  D) Ahlak E) Adalet

2.       •  “İnsanların kıymetini çok iyi bilemediği iki nimet vardır: Birincisi sağlık diğeri ise boş vakittir.”
 (Hadis-i şerif)

• “İki günü birbirine eşit olan ziyandadır.”
 (Hadis-i şerif)

• “Hakkında bilgin olmayan şeyin peşine düşme! Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.”
 (İsrâ suresi, 36. ayet)

Verilen ayet ve hadisler göz önünde bulundurulduğunda “Kişinin kendisine karşı görevleri nelerdir?” şeklin-
deki bir soruya aşağıdakilerin hangisi cevap olarak gösterilemez?

A) Dengeli beslenip spor yapmalıdır.
B) Kazancını helal yollardan temin etmelidir.
C) Yeteneklerini keşfedip kendini geliştirmelidir.
D) Öğrendiklerini sorgulayıp doğru bilgi edinmeye özen göstermelidir.
E) Zamanın kıymetini bilmeli ve uygulanabilir planlara sahip olmalıdır.

3.  “Bunların arasından da kendilerine, ‘Allah’a kulluk edin; sizin ondan başka tanrınız yoktur. İsyan etmekten sakın-
mıyor musunuz?’ diyen bir elçi gönderdik. O peygamberin kavminden, Allah’ı inkâr eden, ahireti yalanlayan ve 
bizim dünya hayatında kendilerine bol bol nimet verdiğimiz ileri gelenler şöyle dediler: ‘O da ancak sizin gibi bir 
insandır. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, içtiğiniz şeylerden içiyor. Sizin gibi sıradan bir insana uyacak olursanız 
o zaman herhalde kaybedenlerden olursunuz.’”

(Mü’minûn suresi, 32-34. ayetler)

Bu ayetten aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?

A) Peygamberler insanları tevhide davet etmektedir.
B) Peygamberler kendi toplumlarının içinden seçilmişlerdir. 
C) İnsanlar mevcut düzenin değişmesine zorluk çıkartmaktadır.
D) İnkârcılar, söylemleriyle insanların dikkatlerini hakikatlerden saptırmaya çalışmaktadır.
E) İnkârcılar belli şartlar ileri sürerek iman edeceklerini dile getirmişlerdir.
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4.  

Kanaatkar 
ve

cömertti.

Kul hakkına 
hassasiyet 
gösterirdi.

Tevazu  
sahibi ve 

yardımseverdi.

Adaletli 
ve 

 sabırlıydı.

Dürüst ve 
güvenilirdi.

Hz. Muhammed 
(sav.)

Verilen tabloya göre Hz. Muhammed’i (sav.) kendisine rehber edinen bir kişinin aşağıdaki davranışlardan 
hangisini yapması beklenmez?

A) Trafik kurallarına uyar.
B) Mal biriktirmeye önem verir.
C) Haksızlığa karşı sessiz kalmaz.
D) İhtiyaç sahiplerini kollayıp gözetir.
E) Kuyruklarda sıra beklemeye riayet eder.

5.  Aşağıda Hz. Muhammed’in (sav.) peygamberlik görevleri ile ilgili ayetler verilmiştir.

I. “Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçti. O ölür veya öldü-
rülürse gerisin geri mi döneceksiniz? Kim geri dönerse Allah’a en küçük bir zarar vermiş olmaz. Fakat 
şükredenlere. Allah mükâfatını verecektir.”

 (Âl-i İmrân suresi, 144. ayet)

II. “Artık sen öğüt ver, çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onlara egemen bir zorba değilsin.”
 (Ğaşiye suresi, 21 ve 22. ayetler)

III. “O peygamberler ki Allah’ın verdiği emirleri duyururlar, Allah’tan korkarlar ve ondan başka kimseden 
korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah yeter.”

 (Ahzâb suresi, 39. ayet)

IV. “Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, Elbette onu kıskıvrak yakalardık. Sonra 
onun can damarını koparırdık.”

 (Hâkka suresi, 44-46. ayetler) 

Buna göre numaralanmış ayetlerden hangileri “tebliğ” görevini açıklayıcı niteliktedir?

A) I ve II.   B) I ve III.  C) I, II ve III. D) I, II ve IV.  E) II, III ve IV.
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6.  Tabloda bir peygamber olarak Hz. Muhammed’in (sav.) başlıca sorumlulukları örnek ayetlerle birlikte verilmek 
istenmiştir.

TEBLİĞ
“İçinizden Allah’ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah’ı çokça ananlar için hiç 
şüphe yok ki, Resulullah’ta güzel bir örneklik vardır.”

(Ahzâb suresi, 21. ayet)

TEBYİN
“İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da Kuran’ı 
indirdik.” 
 (Nahl suresi, 44. ayet)

TEMSİL
“O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği emirleri duyururlar, Allah’tan korkarlar ve ondan 
başka kimseden korkmazlar...”

(Ahzâb suresi, 39. ayet)

TEŞRİ

“Bir mümin erkek veya bir mümin kadının, Allah ve Resul’ü bir emir ve hüküm verdiklerinde 
artık işlerinde bundan başkasını seçme hakları olamaz. Allah’ın ve Resu’lünün emrine itaat 
etmeyenler doğru yoldan açıkça sapmışlardır.”

(Ahzâb suresi, 36. ayet)

Buna göre hangi iki kavramın yerleri değiştirilirse hata ortadan kalkacaktır?

A) Tebliğ ile Teşri  B) Tebyin ile Temsil C) Temsil İle Teşri
D) Tebliğ ile Temsil E) Tebyin ile Teşri

7.  Vareden’in adıyla insanlığa inen Nur  
Bir gece yansıyınca kente Sibir dağından  
Toprağı kirlerinden arındırır bir Yağmur  
Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından 

Bu dizelerde, bir peygamber olarak Hz. Muhammed’in (sav.) hangi yönü vurgulanmıştır? 

A) Örnek olması  B) Önder olması  C) Uyarıcı olması 
D) Rahmet olması  E) Müjdeleyici olması
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8.  İslamiyet’in iki mukaddes şehri Mekke ve Medine’nin hizmetkârı anlamındaki “Hâdimü’l-Haremeyn” sıfatı,  
I. Selim’den itibaren Osmanlı padişahlarının resmî unvanlarından birisi olmuştur. Sultan Selim bu unvanı Mısır’ın 
fethi sonrası Kahire’ye girdikten sonra almıştır. Burada kılınan cuma namazı sırasında hutbede kendisinden 
“Hâkimü’l-Haremeyn” diye bahseden hatibe, kendisine “Hâdimü’l-Haremeyn” demesi için müdahale etmiştir.  
Sultan Selim “Biz oraların hâkimi değil ancak hizmetçisi olabiliriz.” demiş, bu şekilde anılınca da gözyaşlarını 
tutamayıp namazdan sonra hatibe ihsan ve iltifatlarda bulunmuştur. 

Verilen metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mekke ve Medine’ye hizmet etmenin faziletleri
B) Peygambere duyulan hürmet ve saygı
C) Mekke ve Medine’ye duyulan özlem
D) Padişahların kullandıkları unvanlar
E) Devlet yöneticilerinin vazifeleri

9.  Hz. Muhammed’in (sav.)  yolu olan sünnet, müminleri doğrudan cennete çıkaran en doğru yoldur. Başka yollar 
da vardır ancak bu yollar müminleri umdukları yere çıkarmadığı gibi birliklerinin de dağılmasına sebep olur.  
Hz. Peygamber’in sünneti sıradan bir insanın din yorumu değil, vahye doğrudan muhatap olan bir yüce şahsiye-
tin her daim Allah’ın kontrolünde olmak kaydıyla ortaya koyduğu prensipler bütünüdür.

Buna göre aşağıdaki ayetlerin hangisi metinde anlatılanlarla doğrudan bir ilgisi yoktur?

A) “Ey iman edenler! …Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah’a ve ahiret gününe ger-
çekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resul’üne arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir.”

 (Nisâ suresi, 59. ayet)

B) “Kim Resul’e itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur, kim de yüz çevirirse seni onlara bekçi ol diye göndermiş 
değiliz.”

 (Nisâ suresi, 80. ayet)

C) “Allah ve Resul’ü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman, hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için kendi 
işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah’a ve Resul’üne karşı gelirse, şüphesiz ki o apaçık 
bir şekilde sapmıştır.”

 (Ahzâb suresi, 36. ayet)

D) “Andolsun ki müminler daha evvel apaçık ve kati bir sapıklık içinde bulunuyorlarken Allah, içlerinden ve 
kendilerinden onlara ayetlerini okuyan, onları tertemiz yapan, onlara Kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber 
göndermiş olduğu için büyük bir lütufta bulunmuştur.”  

 (Âl-i İmrân suresi, 164. ayet)

E) “İnanıp salih ameller işleyenlerin ve Muhammed’e indirilene -ki o Rabb’lerinden gelen haktır- inananların ise 
Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.”

 (Muhammed suresi, 2. ayet)
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10.  Hz. Osman, Hz. Peygamber’in abdesti nasıl aldığını şöyle anlatmaktadır: “Resulullah ellerine su döküp üç kez 
yıkadı. Sonra ağzına su alıp ağzını üç kez çalkaladı. Üç defa burnuna su çekip burnunu güzelce temizledi. Sonra 
yüzünü üç kere yıkadı. Ardından kollarını dirseklerine kadar üç kere yıkadı. Sonra başını mesh etti. Sonra iki 
ayağını ayak bileklerine kadar yıkadı.” Hz. Osman şöyle devam etmiştir: “Resullallah abdestini bitirdikten sonra 
şöyle buyurdu: ‘Ümmetime ağır gelmeyeceğini bilseydim her abdestten sonra dişlerini temizlemelerini isterdim.’”

Bu rivayette anlatılan durum;

I. fiili,

II. kavli,

III. takriri

sünnet türlerinden hangilerine örnek gösterilebilir?

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

11.  Bu ay okulda çıkarılacak gazetenin konusu Hz. Muhammed’e (sav.) itaat ve bağlılıktır. Gazetenin hazırlanması 
aşamasında öğrencilerden konu ile ilgili ayetler getirmeleri istenmiştir. Hasan’ın gazete haberi için bulduğu ayet-
ler şunlardır;

I. “…Resul size ne verdiyse onu alın! Size neyi yasakladıysa ondan da kaçının ve Allah’tan korkun! Çünkü 
Allah’ın azabı şiddetlidir.”

 (Haşr suresi, 7. ayet)

II. ‟De ki: ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü 
Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.’”   

 (Âl-i İmrân suresi, 31. ayet)

III. ‟O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği emirleri duyururlar, Allah’tan korkarlar ve ondan başka kimseden 
korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah yeter.” 

 (Ahzâb suresi, 39. ayet)

Buna göre numaralanmış ayetlerden hangileri gazete haberi için uygundur?

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

12.  “Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda dolaşırlardı...”  

 (Furkân suresi, 20. ayet) 

Bu ayet ile peygamberlerin;

I. insanlara din konusunda rehberlik ettikleri,

II. insanlar arasından seçildikleri,

III. akıllı ve zeki oldukları,

özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) I ve III.   E) II ve III.
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13.  Kendi ibadetlerini azımsayan üç sahabeden ilki, gece boyu sürekli namaz kılmaya, diğeri sürekli oruç tutmaya, 
üçüncüsü de kadınlardan uzak kalarak evlenmemeye karar verdi. Bunu haber alan Hz. Peygamber, ‟Şunu iyi 
bilin ki, aranızda Allah’a en çok saygı duyanınız benim. Buna rağmen ben bazen oruç tutar, bazen tutmam. Hem 
namaz kılarım hem de uyurum. Kadınlarla da evlenirim.” demiştir.

Bu rivayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah’a sevimli gelen ibadet, azda olsa devamlı olandır.
B) Oruç tutmak ve namaz kılmak dinin bir gereğidir.
C) Dini yaşamada aşırılıklardan kaçınılmalıdır.
D) Peygamberler günahlardan uzak kimselerdir.
E) İbadet etme konusunda Müslümanlar yarış içinde olmalıdır.

14.       I. “De ki: ‘Yeryüzünde yerleşip dolaşan melekler bulunsaydı elbette onlara da peygamber olarak gökten bir 
melek gönderirdik.’”         

 (İsrâ suresi, 95. ayet)

II. “Şunu da söyle: ‘Benim yaptığım, yalnız Allah’ın gönderdiklerini bildirmektir’…”
 (Cin suresi, 23. ayet)

III. “Sana kitabı, özellikle ayrılığa düştükleri konuda onları aydınlatman için ve inanan bir topluluğa rehber ve 
rahmet olsun diye indirdik.” 

 (Nahl suresi, 64. ayet)

Numaralanmış ayetlerin hangilerinde peygamberlerin “temsil” görevine işaret edilmektedir?

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

15.  ‟Muhakkak ki sen de öleceksin onlar da ölecekler.”
        (Zümer suresi, 30. ayet)

‟De ki: ‘Ben size, Allah’ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Ben gaybı da bilemem. Size ben bir meleğim 
de demiyorum. Ben, sadece bana bildirilen vahye uyuyorum...’”
        (En’âm suresi, 50. ayet)

Verilen ayetlerde Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili vurgulanan ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uyarıcı olduğu B) Kur’an’ı açıkladığı C) İnsanlardan seçildiği

D) Son peygamber oluşu E) Merhametli olması
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16.       •  “De ki: ‘Kuşkusuz ben, kendisine içten bir inanç ve bağlılık göstererek Allah’a ibadet etmekle yükümlü 
kılındım ve bana Müslümanların ilki olmam emredildi.’ De ki: ‘Eğer Rabb’ime isyan edersem, dehşetli bir 
günün azabına uğrayacağımdan korkarım.’” 

 (Zümer suresi 11-13. ayetler)

• “Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi: ‘Eğer Allah’a ortak koşarsan bilmiş ol ki yaptıkların boşa gi-
decek ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olacaksın.’” 

 (Zümer suresi, 65. ayet)

Verilen ayetler dikkate alındığında peygamberlerin sorumluluklarıyla ilgili,

I. Tevhit inancını öğretirler.

II. İman etmekle yükümlüdürler.

III. Örf ve adetleri devam ettirirler.

yargılarından hangilerine varılabilir?

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

17.  “İçinizde Allah’ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah’ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki 
Resulullah’ta güzel bir örneklik vardır.”

(Ahzâb suresi, 21. ayet)

Verilen ayetteki altı çizili yerde Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi anlatılmak 
istenmiştir?

A) Üsve-i hasene B) Eşref-i mahlûkat C) Hâtemü’n-nebiyyin

D) Muhammedü’l-emîn E) Ebu’l-Kâsım

18.  Hz. Muhammed (sav.) son ilahi mesajı her türlü güçlüğe rağmen insanlara ulaştırmıştır. Kur’an’ı Kerim’in ayet-
leri, İslam’ın ilk dönemlerinden itibaren vahiy kâtipleri tarafından çeşitli malzemeler üzerine yazılmış ve pek çok 
sahabe tarafından ezberlenmiştir. Ayrıca Hz. Muhammed (sav.) her yıl ramazan ayında vahiy meleği Cebrail ile 
o güne kadar inen ayetleri karşılıklı olarak okumuşlardır. 

Bu metinde vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kur’an’ın kitap haline getirilmesi kolaylaşmıştır. 
B) Okuma – yazma bilenlerin sayısında önemli bir artış olmuştur. 
C) Kur’an’ın ilahi kaynaklı olduğuna dair insanların inançları artmıştır. 
D) Kur’an’ın sonraki nesillere değiştirilmeden aktarılması sağlanmıştır. 
E) Yerel diller ve lehçelerden kaynaklanan telaffuz farklılıkları ortadan kalkmıştır.
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Cevap anahtarına ulaşmak 
için karekodu okutunuz.

19.  Risalet’in başlamasıyla birlikte Hz. Peygamber Mekke’de kendisine tabi olanlarla beraber sıkıntılara, ambargo-
lara göğüs germiştir. Davasından vazgeçmesi karşılığında kendisine teklif edilen o gün için insanın sahip ola-
bileceği her şeyi elinin tersiyle itmiş, İslam’ı tebliğ etmek için gittiği Taif’te taşlanmış, sonrasında bin bir zorlukla 
Medine’ye hicret emiştir. Ancak orada da Mekkeli müşrikler ve Medine’deki müttefikleriyle savaşmak zorunda 
kalmış ve hiçbir engel karşısında geri adım atmamıştır. Tevhit inancını en uzak noktaya ulaştırma çabasıyla 
yabancı devlet başkanlarına mektuplar göndererek tebliğ görevini titizlikle yerine getirmek için geceli gündüzlü 
üstün gayret göstermiştir. Onlarla ifade edilen bir toplulukla hicret etmek zorunda kaldığı Mekke’yi yaklaşık on 
yıl sonra fethettiğinde İslam’ı din olarak benimseyenlerin sayısı yüz binlere ulaşmıştır.

Bu parçadan Hz. Peygamber ile ilgili,

I. Adaletle hükmetmiştir.

II. Davasında kararlıdır.

III. İnsanlara cömert davranmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

20.  İnsanlığa hem dinî hem de dünyevi konularda en güzel örnek olan Hz. Peygamber, Allah’tan aldığı vahiyleri 
eksiksiz olarak insanlara ulaştırmıştır. Bu vahiylerde yer alan ve insanların anlamakta zorluk çekebileceği nokta-
larda açıklamalarda bulunmuştur. Bununla birlikte o, ortaya çıkan yeni problemler ile ilgili Kur’an’a uygun şekilde 
hükümler de ortaya koymuştur.

Bu parçada Hz. Peygamber’in görevleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

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


