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12. Sınıf (B)
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
Kur'an ve Yorumu - 1

1.   İnsan bazen dinleyerek bazen gözleyerek bazen de aklını 
kullanarak öğrenir. Diğer bir deyişle bilgiye bilenin haber ver-
mesiyle, gözlem yoluyla veya zihni işlemlerle ulaşılır. Bilgi 
kaynaklarından elde edilen bilgilerin doğru kullanılması ge-
rekir çünkü İslam’a göre insan yaptıklarından sorumludur.
Buna göre;

 I.  “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü 
kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.”

(İsrâ suresi, 36. ayet)
 II.  “Gurura kapılarak insanlara burun kıvırma, ortalıkta 

çalım satarak yürüme; unutma ki Allah gurura kapılıp 
kendini beğenen hiç kimseyi sevmez.”

(Lokmân suresi, 18. ayet)
 III. “Mucizelerimiz onların gözleri önüne serilince, ‘Bu, 

düpedüz bir sihirdir.’ dediler. Mucizeleri açık ve kesin 
olarak görüp idrak ettikleri halde zulüm ve kibirlerin-
den ötürü onları inkâr ettiler. Bozguncuların sonunun 
nice olduğuna bir bak!”

(Neml suresi, 13 ve 14. ayetler)

numaralanmış ayetlerden hangileri bilgi kaynakları-
nın doğru kullanımıyla ilgili değildir?

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

2.  Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın amaçlarından biri 
değildir?

A)  İnsanı batıl inançlardan arındırmak
B)  İnsanın gaybla ilgili meraklarını gidermek 
C)  Dileyene Allah’ın razı olduğu dini öğretmek
D)  Vahyin dili olan Arapçanın öğrenilmesini sağlamak 
E)  İnsanı iki dünyada da faydalanılacak fiillere yönlendirmek

3.   Kur’an-ı Kerim’de insana, Allah’ın kendisini her an görüp 
gözetmekte olduğu ve yaptığı her davranışın mutlaka 
karşılığını göreceği haber verilir. Bu bağlamda insanın, 
yaptıklarına karşılık ahirette ödüllendirileceği veya ceza-
landırılacağı sık sık vurgulanır.
Bu bilgilendirmenin amacı; 

 I.  İnananlara ahiretin varlığını hatırlatmak,
 II.  İnsanlarda sorumluluk bilinci oluşturmak,
 III.  Seçimlerinde özgür bir varlık olduğunu bildirmek

öncüllerinden hangileridir?

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

4.  Aşağıdaki ayetlerden hangisinin bilgiyle ilgili vurgu-
ladığı husus diğerlerinden farklıdır?

A) “Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de son-
ra yaptığınıza pişman olmamanız için yoldan çıkmışın 
biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın.”

(Hucurât suresi, 6. ayet)
B) “Onlar Allah’ı bırakıp O’nun, kendileri hakkında hiçbir 

delil indirmediği ve hiç bilgi sahibi olmadıkları varlıklara 
tapıyorlar. O zalimlerin asla yardımcıları olmayacaktır.”

(Hac suresi, 71. ayet)
C) “İnsanlar içinde öyleleri vardır ki bilgisi, kılavuzu ve 

aydınlatıcı bir kitabı olmadığı halde büyüklük tasla-
yarak başkalarını Allah yolundan saptırmak için Allah 
hakkında tartışır durur...”

(Hac suresi, 8 ve 9. ayetler)
D) “Siz bana Allah’ı inkâr etmem, hakkında hiçbir bilgi-

ye sahip olmadığım şeyleri O’na ortak koşmam için 
çağrıda bulunuyorsunuz; ben ise sizi izzet sahibi, çok 
bağışlayıcı olan Allah’a davet ediyorum.”

(Mü’min suresi, 42. ayet)
E) “Biz insana anne babasına iyi davranmasını emrettik. 

Ama onlar, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi 
bana ortak koşman için seni zorlarlarsa onların sözüne 
uyma! Sonunda dönüşünüz yalnız bana olacaktır…”

(Ankebût suresi, 8. ayet)

5.   • “Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere kuluna 
apaçık ayetler indiren O’dur. Kuşkusuz Allah size karşı 
çok şefkatli çok merhametlidir.”

(Hadîd suresi, 9. ayet)
• “İşte böylece sana da kendi buyruğumuzla bir ruh 

(Kur’an) vahyettik. Sen kitap nedir iman nedir bilmiyor-
dun; ama şimdi onu, dilediğimiz kullarımızı sayesinde 
doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık. Hiç şüphe yok ki 
sen doğru yolu göstermektesin.”

(Şûrâ suresi, 52. ayet)
Bu ayetlerde Kur’an’la ilgili vurgulanan ortak husus 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koruma altında olduğu
B) Vahiy yoluyla indirildiği
C) Allah’ın bir rahmeti olduğu
D) Güvenilir bir kılavuz olduğu
E) İçinde şüpheye yer olmadığı

6.  Kur’an’da aşağıdaki konulardan hangisine dair bilgi 
verilmez?

A) Güzel ahlak ilkelerine
B) İnsanların ahiretteki durumuna
C) Geçmiş nesillerin peygamberlere karşı tutumlarına 
D) Peygamberlerin mücadele yöntemlerine
E) Yaratılışın ne zaman başladığına
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Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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7.  Aşağıdaki hadis ve ayetlerden hangisi yalnızca “doğ-
ru davranış” ile ilgilidir?

A) “De ki Allah doğruyu söylemiştir. Öyle ise, Hanîf olan 
İbrahim’in dinine uyunuz. O müşriklerden değildi.” 

(Âl-i İmrân suresi, 95. ayet)
B) “Eğer anne baban, hakkında bilgin olmayan bir şeyi 

bana ortak koşman için seni zorlarlarsa bu durumda 
onlara uyma. …”

(Lokman suresi, 15. ayet)
C) “Onlar (takvâ sahipleri) bollukta da darlıkta da Allah 

yolunda harcarlar, öfkelerini yenerler, insanları affe-
derler. Allah işini güzel yapanları sever.” 

(Âl-i İmrân suresi, 134. ayet)
D) “Lokman oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi: Sevgili 

oğlum! Allah’a ortak koşma; çünkü O’na ortak koş-
mak kesinlikle çok büyük bir haksızlıktır.” 

(Lokman suresi, 13. ayet)
E) “Ey iman edenler! Allah’a, peygamberine, peygambe-

rine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman 
edin. Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini 
ve âhiret gününü inkâr eden kimse iyice sapıtmıştır.”

(Nisa suresi, 136. ayet)

8.   Kur’an’da Hz. İbrahim’in, babasının ve kavminin taptığı 
putlara karşı mücadele ettiği ve bir tek Tanrı inancını sa-
vunduğu; gök cisimlerine ve bunların sembolleri olan put-
lara tapmanın çok yanlış ve manasız olduğunu söylediği 
ifade edilir. Hz. İbrahim kavmine, hiç kimseye fayda veya 
zarar vermeyen bu cisimlere tapmaktan vazgeçmeleri 
gerektiğini defalarca söylemiş ve onların batıl inançlarına 
karşı mücadele etmiştir.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Hz. İbrahim’in kavmini her fırsatta uyardığına
B) Hz. İbrahim’in kavminin Allah’a şirk koştuğuna 
C) Birtakım cisimlere ilahi nitelikler yakıştırıldığına
D) Hz. İbrahim’in kavminin taptığı tanrıların isimlerine
E) Allah’tan başka varlıkları ilah edinmenin anlamsızlığına

9.   Allah’ın rızasına ulaştıracak ve dince yapılmasında sa-
kınca görülmeyen yararlı davranışlar, yapılma zorunlulu-
ğu veya önem sırasına göre birtakım kavramlarla adlan-
dırılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen kav-
ramlardan biri değildir?

A) Vacip  B) Farz  C) Mübah
D) Sünnet  E) Mekruh

10.  Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından di-
ğerlerinden farklıdır?

A) “Bu kitabın âlemlerin rabbi tarafından indirilmekte ol-
duğunda asla kuşku yoktur.”

(Secde suresi, 82. ayet)
B) “Bu bir mübarek kitaptır ki onu sana, insanlar ayetleri 

üzerinde iyice düşünsünler, akıl iz‘an sahipleri ondan 
dersler, öğütler alsınlar diye indirdik.”

(S’ad suresi, 29. ayet)
C) “O bir şair sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz! O bir 

kâhin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz! O, 
âlemlerin rabbi tarafından indirilmiştir.”

(Hâkka suresi, 41-43. ayetler)
D) “De ki: Yemin ederim, bu Kur’an’ın bir benzerini ortaya 

koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek 
olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar.”

(İsrâ suresi, 88. ayet)
E) “Yoksa ‘Onu Muhammed uydurdu.’ mu diyorlar? De ki 

eğer iddianızda doğru iseniz, o zaman onun benzeri 
bir sure de siz getirin bakalım; Allah’tan başka çağıra-
bildiklerinizi de yardımınıza çağırın!”

(Yûnus suresi, 38. ayet)

11.  Kur’an mealleriyle ilgili,
 I.  Meal, Kur’an’ın kendisi değil çevirenin Kur’an’dan an-

ladığıdır.
 II.  Mealler arasında kelime tercihlerinden kaynaklanan 

farklılıklar vardır.
 III. Arapça bilmeyenler için meal okumak ilahi mesajları 

öğrenmenin bir yoludur.
değerlendirmelerinden hangileri doğrudur?

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

12.  Kur’an okurken;
 I.  tecvit kurallarına uymak,
 II. okumaya “eûzü besmele” ile başlamak,
 III. kendisine hitap edildiği bilinciyle okumak

hususlarından hangileri doğrudan Kur’an’ı anlamaya 
yöneliktir?

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


