
Din Kültürü ve  
Ahlak Bilgisi

SORU FASİKÜLÜ
Sınıf: 11 Ünite: 1



D
in Kültürü ve A

hlak B
ilgisi 11

1. Ünite Soru Fasikülü

1

3. Kuran-ı Kerim’de birçok surede kâinatın 
ve insanın yaratılışı, evrenin idare edilişi 
ile ahiret hayatını tasvir eden ayetler bir-
likte yer almıştır. Dünya hayatı ile ahiret 
hayatı arasındaki bu ilişki sorumluluk, 
ilahî adalet ve hesap verme kavramları 
çerçevesinde ele alınmıştır.

Buna göre aşağıdaki ayetlerden han-
gisi dünya ahiret ilişkisi kapsamında 
değerlendirilemez?

A) “Şüphesiz biz, ölüleri mutlaka diriltiriz. 
Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserle-
rini yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta 
(Levh-i Mahfuz’da) bir bir kaydetmişizdir.” 
(Yâsin suresi, 12. ayet.)

B) “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmek-
ten sakının ve herkes, yarın için önceden 
ne göndermiş olduğuna baksın. Allah’a 
karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, 
yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” 
(Haşr suresi, 18. ayet.)

C) “De ki: “Sizin kendisinden kaçıp durdu-
ğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşa-
caktır. Sonra gaybı da görünen âlemi de 
bilen Allah’a döndürüleceksiniz de o size 
yapmakta olduklarınızı haber verecektir.” 
(Cuma suresi, 8. ayet.)

D) “Allah’ın izni olmaksızın hiçbir nefis 
için ölmek yoktur. O, süresi belirtilmiş bir 
yazıdır. Kim dünyanın yararını (sevabını) 
isterse ona ondan veririz, kim ahiret se-
vabını isterse ona da ondan veririz. Biz 
şükredenleri pek yakında ödüllendirece-
ğiz.” (Âli-İmrân suresi, 145. ayet.)

E) “Hayır; onların ahiret hakkındaki bilgi-
leri yetersiz kalmıştır. Dahası, bu hususta 
şüphe içindedirler. Bunun da ötesinde, 
onlar ahiretten yana kördürler.” (Neml 
suresi, 66. ayet.)

1. 

I. Ahiret, sözlükte “son, sonra olan ve son 
gün” anlamlarına gelir.

II. Kıyametten sonra başlayacak ebedi ha-
yattır.

III. İmanın şartlarından biridir.

IV. Tüm dinlerin ortak inanç esaslarından 
biridir.

Ahiret inancı ile ilgili yukarıda verilen 
bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) III ve IV

C) I, II ve III

D) II, III ve IV

E) I, II, III ve IV

2. Aşağıdaki ayetlerden hangisi ölümün 
amacına vurgu yapmaktadır?

A) “Orada ilk ölümden başka bir ölüm tat-
mazlar. Allah onları cehennem azabından 
korumuştur.” (Duhân suresi, 56. ayet.)

B) “Nerede olursanız olun, sağlam ve tah-
kim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile 
ölüm size ulaşacaktır...” (Nisâ suresi, 78. 
ayet.)

C) “Ölüm sarhoşluğu bir hakikat olarak in-
sana gelir de ona, ‘İşte bu, senin öteden 
beri kaçıp durduğun şeydir’ denir.” (Kâf 
suresi, 19. ayet.)

D) “O, hanginizin daha güzel amel yapaca-
ğını sınamak için ölümü ve hayatı yaratan-
dır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışla-
yandır.” (Mülk suresi, 2. ayet.)

E) “Allah, diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diri-
den çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü 
diriltir. Siz de (mezarlarınızdan) işte böyle 
çıkarılacaksınız.” (Rûm suresi, 19. ayet.)



D
in Kültürü ve A

hlak B
ilgisi 11

2

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 11

6. “Nihayet onlardan birine ölüm gelince, 
‘Rabbim! Beni dünyaya geri gönder ki 
terk ettiğim dünyada salih bir amel ya-
payım’ der. Hayır! Bu sadece onun söy-
lediği (boş) bir sözden ibarettir. Onların 
arkasında, tekrar dirilecekleri güne kadar 
devam edecek, dönmelerine engel bir 
perde vardır.” (Mü’minûn suresi, 99-100. 
ayetler.)

Bu ayette altı çizili ifadede tarif edi-
len kavram aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Ba’s

B) Berzah

C) Gayb

D) Mahşer

E) Mizan

7. İslam dinine göre yapılan her iyi ve kötü 
amelin Allah (c.c.) katında bir karşılığı 
vardır. Allah’ın rızasını kazanmak için ya-
pılan her iyi iş ---- dinimizce yasaklanan 
her kötü iş ise ---- olarak değerlendirilir. 
Hesap gününde Yüce Allah, her ameli 
bu özelliklerine göre değerlendirecek ve 
karşılığını verecektir.

Bu açıklamada boş bırakılan yerlere 
hangi kavram çifti gelmelidir?

A) Helal - Haram

B) Mübah - Mekruh

C) Vacip - Müfsid

D) Caiz - Yasak

E) Sevap - Günah

4. 

I. Barış, sevgi, saygı bağlarının güçlü oldu-
ğu ve ahlaki değerleri önemseyen bir nes-
lin yetişmesine yardımcı olur.

II. Dünya hayatını anlamlandırmaya ve 
varoluşşal sorulara çözüm arayışına katkı 
sağlar.

III. Güzel davranışlara teşvik ederek insan-
lar arası ilişkileri düzenler.

IV. Dünyada yaptıklarının hesabını verece-
ğini bilen insan sorumluluk duygusu içeri-
sinde hareket eder.

Numaralandırılmış cümlelerde yer 
alan ahiret inancının bireysel ve top-
lumsal faydaları aşağıdaki seçenek-
lerin hangisinde doğru olarak sınıf-
landırılmıştır?

5. Beden ve ruhun mahiyetiyle ilgili 
aşağıda verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Ruhun bedenden bedene geçişi müm-
kündür.

B) İnsan ruh ve bedenden oluşan bir var-
lıktır.

C) Bir bedende birden fazla ruh buluna-
maz.

D) Ruh bedene canlılık veren kuvvettir.

E) Beden ölümlü, ruh ise ölümsüzdür.

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



D
in Kültürü ve A

hlak B
ilgisi 11

1. Ünite Soru Fasikülü

3

9. Ahiret hayatının evrelerinden biri olan 
Ba’s kavramı; öldükten sonra tekrar diril-
mek anlamına gelir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi ba’sın 
gerçekleşeceğine delil gösterilemez?

A) “Onlar, ‘Allah ölen bir kimseyi dirilt-
mez.’ diye var güçleriyle Allah’a yemin 
ettiler. Hayır diriltecek! Bu, yerine getiril-
mesini Allah’ın üzerine aldığı bir vaattir. 
Fakat insanların çoğu bilmezler.” (Nahl 
suresi, 8. ayet.)

B) “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü-
ler sanma. Bilakis onlar diridirler, Rable-
ri katında Allah’ın, lütfundan kendilerine 
verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak 
rızıklandırılmaktadırlar. (Âli-İmrân suresi, 
169. ayet.)

C) “Kendilerine ilim ve iman verilmiş olan-
lar ise onlara şöyle diyeceklerdir: Andol-
sun, siz, Allah’ın yazısına göre, yeniden 
dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu 
yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmi-
yordunuz.” (Rûm suresi, 56. ayet.)

D) “Allah, rüzgarları gönderendir. Onlar 
da bulutları hareket ettirir. Biz de bulut-
ları ölü bir toprağa sürer ve onunla ölü-
münden sonra yer yüzünü diriltiriz. İşte 
ölümden sonra diriliş de böyledir.” (Fâtır 
suresi, 9. ayet.)

E) “Siz cansız iken size can veren Allah’ı 
nasıl inkâr edersiniz? Sonra sizi öldü-
recek, tekrar sizi diriltecek ve sonunda 
O’na döndürüleceksiniz.” (Bakara suresi, 
28. ayet.)

8. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde kıya-
met gününün tasviri yapılmamıştır?

A) “Sûr’a üflendiği gün, bölük bölük Allah’a 
gelirsiniz. Gök açılır ve kapı kapı olur. Dağ-
lar yürütülür, serap haline gelir.” (Nebe’ 
suresi, 18-20. ayetler.)

B) “Göğün, erimiş maden gibi ve dağların 
atılmış renkli yün gibi olacağı günü hatırla. 
(O gün) hiçbir samimi dost, dostunu sor-
maz.” (Meâric suresi, 8-10. ayetler.)

C) “Yıldızların ışığı söndürüldüğü, gök kub-
be yarıldığı, dağlar ufalanıp savrulduğu 
ve peygamberlerin (ümmetleri hakkında 
şahitlik) vakti tayin edildiği zaman…” (Mür-
selât suresi, 8-11. ayetler.)

D) “İşte siz öyle kimselersiniz ki, diyelim 
dünya hayatında onları savundunuz. Ya 
kıyamet günü onları Allah’a karşı kim sa-
vunacak yahut kim onlara vekil olacak? 
“(Nisâ suresi, 109. ayet.)

E) “Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğ-
ratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı 
ve insan, ‘Ona ne oluyor?’ dediği zaman, 
İşte o gün, yer, kendi haberlerini anlatır.” 
(Zilzâl suresi, 1-4. ayetler.)
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Bu parça aşağıdaki ayetlerden han-
gisiyle doğrudan ilişkilidir?

A) “İman edenlere ve Allah yolunda hic-
ret ve cihat edenlere gelince, onların, Al-
lah’ın rahmetini ümit etmeye hakları var-
dır. Gerçekten de Allah çok bağışlayıcı, 
çok merhamet edicidir.” (Bakara suresi, 
218. ayet.)

B) “Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile 
Allah’tan yardım isteyin. Çünkü Allah mu-
hakkak sabredenlerle beraberdir.” (Ba-
kara suresi, 153. ayet.)

C) “Ancak tövbe edip durumlarını düzel-
ten ve sakladıkları şeyi açıklayanlar müs-
tesnâdır; Ben onların tövbelerini kabul 
ederim. Çünkü Ben tövbeleri kabul eden 
sonsuz rahmet sahibiyim.” (Bakara sure-
si, 160. ayet.)

D) “Allah yolunda öldürülenlere ‛ölüler’ 
demeyin. Bilakis onlar diridirler, lâkin 
siz anlayamazsınız.” (Bakara suresi, 154. 
ayet.)

E) “Sizin tanrınız tek bir Tanrıdır. Ondan 
başka tanrı yoktur; O Rahmân ve Rahîm-
dir.” (Bakara suresi, 163. ayet.)

10.  

• Ahiret hayatının aşamalarından biridir.

• Sözlükte “bir topluluğu bulunduğu 
yerden çıkarıp bir meydanda topla-
mak” manasına gelir.

• Dinî bir terim olarak; Yüce Allah’ın in-
sanları diriltip dünyada yaptıkları işler-
den hesaba çekmek üzere toplaması-
dır.

Bu ifadelerde tanımı yapılan kavram 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Berzah

B) Haşir

C) Kıyamet

D) Mahşer

E) Sırat

11. İnsan âciz bir varlıktır. Zaman zaman üs-
tesinden gelemeyeceği sıkıntılarla, baş 
edemeyeceği zorluklarla, çeşitli bela ve 
musibetlerle karşı karşıya kalabilir. Örne-
ğin hastalanabilir, ekonomik sıkıntı içine 
düşebilir, sevdiği bir insanı kaybedebilir, 
deprem ve sel gibi doğal afetlerle karşıla-
şabilir. Böyle zamanlarda insan, dua edip 
Allah’a (c.c.) sığınmalı, ondan yardım di-
lemelidir. İnsan sadece sıkıntılı anlarında 
değil, mutlu ve sevinçli zamanlarında da 
dua etmelidir. Her zaman Rabbine yöne-
lip dua etmenin Allah (c.c.) ile iletişimini 
güçlendireceğini, kendisine sevap kazan-
dıracağını unutmamalıdır. İnsan, Allah’tan 
(c.c.) namaz ve sabırla yardım dilemelidir. 
Çünkü sabır ve namaz, insanın direncini 
artırır ve onu daha güçlü kılar. Allah (c.c.) 
da samimiyetle kendisine yönelen, ibadet 
eden, zorluklar karşısında isyan etmeyen, 
sabır ve tevekkül sahibi kullarını sever ve 
onlara yardım eder.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

C D E D A B E D B B B
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3. Ölünün dinî usullere uygun olarak kabre 
konması için gerekli hazırlıkların yapılma-
sını ifade eden kavrama ---- denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşa-
ğıdaki kavramlardan hangisi gelme-
lidir?

  A) taziye   B) techiz   C) tekfin  

  D) telkin   E) teşyi  

4. Aşağıdakilerden hangisi kültürü-
müzde yer alan cenaze uygulamala-
rından biri değildir?

A) Ölen kişinin hayrı için sadaka verilmesi

B) Taziyenin mümkün olan en çabuk şe-
kilde yapılması

C) Ölen kişinin ardından dua edilmesi

D) Cenazenin tabutla birlikte defnedil-
mesi

E) Ölünün ardından mevlit okutulması

5. “Bir musibet nedeniyle din kardeşine baş 
sağlığında bulunan hiçbir mümin yoktur 
ki Allah kıyamet günü ona keramet elbi-
selerinden bir elbise giydirmesin.” (İbn 
Mâce, Cenâiz, 56.)

Bu hadis aşağıdaki kavramlardan 
hangisi ile doğrudan ilgilidir?

  A) Defin   B) Kefin   C) Telkin  

  D) Taziye   E) Vasiyet  

1. “Kitap ortaya konur. Suçluları, kitabın için-
dekilerden korkuya kapılmış görürsün. 
‘Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır ki küçük, 
büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sa-
yıp dökmüş!’ derler. Onlar bütün yaptık-
larını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin 
hiç kimseye zulmetmez.” (Kehf suresi, 
49.ayet.)

Bu ayette geçen kitap kelimesinin 
ifade ettiği kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Amel Defteri

B) Berzah Alemi

C) Kabir Hayatı

D) Kul Hakkı

E) Sırat Köprüsü

2. Aşağıdaki şıklardan hangisinde cen-
net ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A) İman edip salih amel işleyenler için mü-
kafattır.

B) Bitki ve ağaçları ile toprağı örten bahçe 
anlamına gelir.

C) Kur’an-ı Kerim’de çeşitli isimlerle birçok 
yerde geçmektedir.

D) Ebedi saadet yurdu olarak nitelendir-
mek mümkündür.

E) Cennetliklerin tümü Hz. Muhammed’e 
(s.a.v.) bildirilmiştir.
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8. 

• Dünya hayatı geçicidir.

• Dünya bir amaç uğruna yaratılmıştır.

• Dünya insan için bir imtihan yeridir.

• Dünya hayatı bir aldanıştır.

Bu ifadeler aşağıdaki ayetlerle an-
lam yönünden eşleştirildiğinde han-
gi ayet dışarıda kalır?

A) “Sen de sabah akşam O’nun rızasını is-
teyerek Rablerine dua edenlerle birlikte 
sabret. Dünya hayatının süsünü isteye-
rek gözlerini onlardan kaydırma. Kalbini 
bizi zikretmekten gaflete düşürdüğü-
müz, kendi istek ve tutkularına uyan ve 
işinde aşırılığa gidene itaat etme.” (Kehf 
suresi, 28. ayet.)

B) “Kendi nefisleri konusunda düşünmü-
yorlar mı? Allah, gökleri, yeri ve bu ikisi 
arasında olanları ancak hak ile ve belir-
lenmiş bir süre olarak yaratmıştır…” (Rûm 
suresi, 8. ayet.)

C) “Onlar, dünya hayatını ahirete tercih 
ederler. Allah’ın yolundan alıkoyarlar ve 
onu çarpıtmak isterler. İşte onlar, uzak 
bir sapıklık içindedirler.” (İbrahim suresi, 
3. ayet.)

D) “Biz, bir oyun ve oyalanma konusu ol-
sun diye göğü, yeri ve ikisi arasında bu-
lunanları yaratmadık.” (Enbiyâ suresi, 16. 
ayet.)

E) “O, amel bakımından hanginizin daha 
iyi olacağını denemek için ölümü ve ha-
yatı yarattı. O, üstün ve güçlü olandır, çok 
bağışlayandır.” (Mülk suresi, 2. ayet.)

6. “Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz 
kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok 
ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah 
yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. 
Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bi-
lemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve 
açlıkla bir de mallar, canlar ve ürünlerden 
eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. 
Onlar, başlarına bir musibet gelince ‘Biz 
şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aitiz ve 
şüphesiz O’na döneceğiz’ derler. İşte Rab-
leri katından rahmet ve merhamet onla-
radır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da 
işte bunlardır.” (Bakara suresi, 153-157. 
ayetler.)

Bu ayetlerden hareketle aşağıdaki 
yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Allah (c.c.), insanları çeşitli zorluklarla 
imtihan eder.

B) İnsan, nefsine ağır gelen şeylere daya-
nırsa Allah (c.c.) ona yardım eder.

C) Allah (c.c.) yolunda öldürülenler şehitlik 
mertebesine erişir.

D) Namaz ibadeti insanın iradesini güç-
lendirerek daha sabırlı olmasını sağlar.

E) Sabır, zorlukla ilk karşılaşıldığına göste-
rilmesi gereken bir tavırdır.

7. Aşağıdakilerden hangisi ahiret inan-
cının dünya hayatını anlamlandırma-
ya katkıları arasında sayılamaz?

A) Dünya hayatına aşırı bağlılığı önler.

B) İnsana sorumluluk duygusu kazandırır.

C) Mutlak adalet beklentisini karşılar.

D) İnsanı güzel ahlaka yöneltir.

E) İnsanın toplumsal statüsüne katkı sağlar.
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9. 

I. İnsanın doğumundan ölümüne kadar 
geçen zamandır.

II. Allah (c.c.) tarafından her canlı için ön-
ceden takdir edilen hayat süresi ve bu sü-
renin sonu olan ölüm vaktidir.

Numaralandırılmış cümlelerde ta-
nımları verilen kavram ikilisi aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Ömür - Ecel

B) Ölüm - Ömür

C) Hayat - Ölüm

D) Ecel - Hayat

E) Ömür - Vefat

10. 

Sözlükte “Allah’a güvenmek” anlamındaki 
vekl kökünden türemiştir. Birinin işini üs-
tüne alma, birine güvence verme; birine 
işini havale etme, ona güvenme manasına 
gelir.

Dinî bir terim olarak, “bir kimsenin kendini 
Allah’a teslim etmesi, rızkında ve işlerinde 
Allah’ı kefil bilip sadece O’na güvenmesi” 
şeklinde tanımlanmaktadır.

Bu ifadelerde tanımı verilen kavram 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tecelli

B) Tedbir

C) Teslim

D) Tercih

E) Tevekkül

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A E B D D E E C A E
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2. Ahirete iman, kıyametin kopacağına ve 
kıyamet koptuktan sonra yeniden diril-
tilmenin gerçekleşeceğine dair inancı da 
kapsar. Kur’an-ı Kerim, kıyameti ve öldük-
ten sonra tekrar dirilişi inkâr edenlere 
karşı bunların mümkün olduğu ve mut-
laka meydana geleceğini akli delillerle or-
taya koymaktadır.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu de-
lillere örnek olarak gösterilemez?

A) “Bir de kendi yaratılışını unutarak bize 
bir örnek getirdi. Dedi ki: ‘Çürümüşlerken 
kemikleri kim diriltecek?’ De ki: ‘Onları ilk 
defa var eden diriltecektir. O her yaratıl-
mışı hakkıyla bilendir.” (Yâsin suresi, 78-
79. ayetler.)

B) “Gökleri ve yeri yaratan ve onları ya-
ratmaktan yorulmayan Allah’ın, ölüleri di-
riltmeye gücünün yeteceğini görmediler 
mi? Evet şüphesiz O, her şeye hakkıyla 
gücü yetendir.”(Ahkâf suresi, 33. ayet.)

C) “O, başlangıçta yaratmayı yapan, sonra 
onu tekrarlayacak olandır. Bu O’na göre 
(ilk yaratmadan) daha kolaydır. Göklerde 
ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar O’nun-
dur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve 
hikmet sahibidir.”(Rûm suresi, 27. ayet.)

D) “Allah, ‘Şimdi in aşağı oradan. Çünkü 
senin orada büyüklük taslamak haddi-
ne değil! Hemen çık! Çünkü sen aşağı-
lıklardansın’ dedi. Şeytan dedi ki: ‘(Öyle 
ise) bana insanların tekrar diriltilecekleri 
güne kadar süre ver.’ Allah da, ‘Sen süre 
verilenlerdensin’ dedi.” (A’râf suresi, 13-
15. ayetler.)

E) “Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş 
konusunda herhangi bir şüphe içindey-
seniz (düşünün ki) hiç şüphesiz biz sizi 
topraktan, sonra az bir sudan, sonra bir 
alakadan, sonra da yaratılışı belli belirsiz 
bir “mudga”dan yarattık ki size (kudreti-
mizi) apaçık anlatalım…” (Hac suresi, 5. 
ayet.)

1. 

• “Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. 
Onda hiçbir şüphe yoktur ve şüphesiz 
Allah kabirdeki kimseleri diriltecektir.” 
(Hac suresi, 7. ayet.)

• “Rabbine andolsun, onları şeytanlarla 
beraber mutlaka haşredeceğiz. Sonra 
onları kesinlikle cehennemin çevresin-
de diz üstü hazır edeceğiz.” (Meryem 
suresi, 68. ayet.)

• “O gün insanlar amellerinin kendileri-
ne gösterilmesi için bölük bölük kabir-
lerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre 
ağırlığınca bir hayır işlerse onun mü-
kafatını görecektir.” (Zilzâl suresi, 6-7. 
ayetler.)

• “Rabbimiz! Hesap görülecek günde, 
beni, anne babamı ve inananları ba-
ğışla.” (İbrahim suresi, 41. ayet.)

Bu ayetlerin ortak konusu aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Hayatın amacını sorgulama

B) Ahiret hayatının aşamaları

C) Dünya hayatının geçiciliği

D) Kıyamet alametleri

E) Kabir hayatının mahiyeti
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5. “Kıyamet günü için adalet terazileri kura-
cağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar 
zulmedilmeyecek. Yapılan iş bir hardal 
tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirip or-
taya koyacağız. Hesap görücü olarak biz 
yeteriz.” (Enbiyâ suresi, 47. ayet.)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten 
çıkarılabilecek yargılardan biri de-
ğildir?

A) İnsan dünyada yaptıklarından sorum-
ludur.

B) Hesap günü adalet ölçüsünde gerçek-
leşecektir.

C) Ahirette ameller niyetlere göre değer-
lendirilecektir.

D) İnsanların fiilleri hakkında hüküm sa-
hibi Yüce Allah’tır.

E) Ahirette herkes yaptıklarının karşılığını 
görecektir.

3. “İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyor-
lar. De ki: ‘Onun ilmi ancak Allah katında-
dır.’ Ne bilirsin, belki de kıyamet yakında 
gerçekleşir.” (Ahzâb suresi, 63. ayet.)

Bu ayette altı çizili ifade ile vurgula-
nan kavram aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Gayb

B) Helak

C) Mizan

D) Yakîn

E) Zann

4. “Dağları yürüteceğimiz ve senin yeryüzü-
nü çırılçıplak göreceğin günü bir hatırla. 
Biz onları mahşerde toplarız da içlerin-
den hiçbirini bırakmayız.” (Kehf suresi, 47. 
ayet.)

Bu ayette altı çizili kavramın taşıdığı 
anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsaların öldükten sonra tekrar dirilme-
si

B) Dünya hayatından kabir hayatına geçiş

C) Kişinin amellerinden hesaba çekileceği 
gün

D) İsrafil’in sûra üflemesiyle kıyametin 
kopması

E) Kıyamet günü diriltilenlerin toplanacağı 
yer
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7. Sözlükte “bir şeyin ağırlığını tahmin et-
mek, ölçüye vurmak, tartmak” anlamları-
na gelir. Ayet ve hadislerde ise ceza veya 
mükafatı gerektiren amellerin ölçülmesi 
şeklinde ifade edilir.

Bu açıklamada tanımı verilen kav-
ram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adalet

B) Ba’s

C) Hesap

D) Mizan

E) Sırat

8. (I) Cehennem, sözlükte “sorgu yeri” anla-
mına gelmektedir. (II) Kur’an-ı Kerim’de 
birçok ayette cehennem tasviri yapılmış-
tır. (III) Günahkâr ve inkarcıların ahirette 
cezalandırılacakları yerdir. (IV) Müslü-
man olduğu halde cehenneme girenler 
günahlarının karşılığı kadar cehennemde 
kalacaklardır. (V) Allah’a (c.c.) iman etme-
yenler ise ebedi olarak cehennemde ka-
lacaklardır.

Numaralandırılmış cümlelerin han-
gilerinde cehennem ilgili yanlış bir 
bilgi yer almaktadır?

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

6. Kur’an-ı Kerim’de kul hakkını korumaya 
yönelik birçok ayet bulunmaktadır. Bu 
ayetleri dikkate alarak kul hakkını; ilki in-
sanların sahip olduğu maddi ve manevi 
haklara zarar vermek, ikincisi ise dinî, ah-
laki ve hukuki haklarını teslim etmemek 
şeklinde sınıflandırmak mümkündür.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki ayet-
lerden hangisi ikinci kısma giren kul 
hakkı ihlâli örneklerindendir?

A) “Aranızda birbirinizin mallarını haksız 
yere yemeyin. İnsanların mallarından bir 
kısmını bile bile günaha girerek yemek için 
onları hakimlere (rüşvet olarak) verme-
yin.” (Bakara suresi, 188. ayet.)

B) “Kim bir hata işler veya bir günah ka-
zanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine 
atarsa, şüphesiz iftira etmiş, apaçık bir 
günah yüklenmiş olur.” (Nisâ suresi, 112. 
ayet.)

C) “Mallarında yardım isteyen ve iffetinden 
dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için 
bir hak vardır.” (Zâriyât suresi, 19. ayet.)

D) “Bir peygambere, emanete hıyanet 
yaraşmaz. Kim emanete hıyanet ederse, 
kıyamet günü, hainlik ettiği şeyin günahı 
boynuna asılı olarak gelir…” (Âl-i İmrân su-
resi, 161. ayet.)

E) “Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğeri-
ni alaya almasın. Belki onlar kendilerinden 
daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları 
alaya almasın. Belki onlar kendilerinden 
daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, bir-
birinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın…”(Hu-
curât suresi, 11. ayet.)
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11. Müslümanların birbirlerine karşı olan 
görevleri vardır. Peygamberimiz bir ha-
disinde şöyle buyurmuştur ; “Müslüma-
nın, Müslüman üstündeki hakkı beştir. 
Selamını almak, hasta ziyaretine gitmek, 
cenazesine katılmak, davetine icabet et-
mek, aksırana Allah’tan rahmet dilemek.” 
(Buhârî, Cenâiz, 2.)

Bu hadise göre aşağıdakilerden han-
gisi Müslümanların birbirlerine kar-
şı olan görevlerinden biri değildir?

A) Çağırıldığı düğüne katılmak

B) Kaza geçiren arkadaşını görmeye git-
mek

C) Biriyle karşılaştığında merhaba demek

D) Ölen kişinin varsa borcunu ödemek

E) Arkadaşı öldüğünde cenaze namazını 
kılmak

9. İslam dininde ölüm, insanlar için yeni ve 
ebedi bir hayatın başlangıcıdır. Ölüm ile 
insanın ruhu, bedeninden ayrılarak ahi-
ret hayatına intikal eder. Bu sebeple ölen 
kişi cenazesinin yıkanması, beyaz kefene 
büründürülmesi, abdest aldırılması ve na-
mazının kılınması gibi uygulamalarla yola 
çıkmaktadır. İslam’a göre insan yaşarken 
de öldükten sonra da sevgi ve hürmete 
layıktır.

Bu parçadan hareketle aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) Cenazeye saygı göstermek, yaşayanlara 
karşı saygılı olmanın bir başka ifadesidir.

B) Öldüğünde insanın bedeni toprak olsa 
da ruhu varlığını sürdürecektir.

C) Cenaze mezarlığa götürülürken ardın-
dan alkışlamak bir saygı ifadesidir.

D) Cenaze hem maddi hem manevi olarak 
temizlenerek ahiret hayatına hazırlanır.

E) Ölüm, fani hayattan sonsuz hayata ge-
çişi sağlayan bir kapıdır.

10. O sabredenler, kendilerine bir bela 
geldiği zaman Biz Allah’ın kullarıyız ve biz 
ona döneceğiz.’ derler. İşte Rablerinden 
bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır. Ve 
doğru yolu bulanlar da onlardır.” (Bakara 
suresi, 156-157. ayetler.)

Bu ayetlerde sabredenlerle ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisine değinilme-
miştir?

A) Allah’a teslim olduklarına

B) Allah’ın rahmetine erdiklerine

C) Başlarının beladan kurtulmadığına

D Allah tarafından bağışlandıklarına

E) Doğru yolda olduklarına

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

B D A E C C D A C C D
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3. Alevi-Bektaşi geleneğinde ölen kişi için 
“Hakk’a yürüdü” ifadesi kullanılır. Bu ifa-
de canın dünya değiştirmesi, kavuşma, 
yeniden bir araya gelme anlamlarına 
gelir. Ölüm hadisesi, dünyadan ayrılışla 
beraber kavuşmayı da içerir. Bu nedenle 
“Cenaze Merasimi/Töreni” yerine, “Hakk’a 
Yürüme/Uğurlama Erkânı” ifadeleri kulla-
nılır.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu par-
çada vurgulanan hususla doğrudan 
ilişkilidir?

A) “Ey insanlar! İşte size, Rabbinizden bir 
öğüt, gönüllerdeki dertlere bir şifa, mü-
minlere doğru yolu gösteren bir hidayet 
ve rahmet geldi.” (Yûnus suresi, 57. ayet.)

B) “Şüphesiz Allah, benim de Rabbim, si-
zin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet 
edin. İşte bu, doğru yoldur.” (Âl-i İmrân 
suresi, 51. ayet.)

C) “O sabredenler, kendilerine bir belâ 
geldiği zaman: Biz Allah’ın kullarıyız ve biz 
O’na döneceğiz, derler.” (Bakara suresi, 
156. ayet.)

D) “Onlara, ‘İnsanların inandıkları gibi siz 
de inanın’ denildiğinde ise, ‘Biz de akılsız-
lar gibi iman mı edelim?’ derler. İyi bilin 
ki, asıl akılsızlar kendileridir, fakat bilmez-
ler.” (Bakara suresi 13. ayet.)

E) “İman edip salih ameller işleyenlere 
gelince, Allah onların mükâfatlarını tasta-
mam verecektir. Allah zalimleri sevmez.” 
(Âl-i İmrân suresi, 57. ayet.)

1. İslam dinine göre insan, şerefli bir varlıktır. 
İnsanın bu şeref ve saygınlığı ölümünden 
sonra da devam eder. Bu saygının gereği 
olarak ölen kimseler için cenaze törenle-
ri düzenlenir. Cenaze işlemlerinde belirli 
bir düzen, usul ve adap vardır. Öncelikle 
cenaze, usulüne uygun olarak yıkanır, ke-
fenlenir ve cenaze namazı kılınır.

Aşağıdakilerden hangisi bu usul ve 
adaba uygun olmayan bir davranış-
tır?

A) Ölen kişi için Allah’a (c.c.) dua etmek

B) Tabutun arkasından tekbirlerle yürü-
mek

C) Yüksek sesle bağırmamak, feryat etme-
mek

D) Ölümü hatırlayarak tefekkürde bulun-
mak

E) Cenazenin ardından Kur’an okumak

2. “Bir kimse Peygamberimize geldi ve şöy-
le dedi: ‘Ey Allah’ın Resulü! Annem aniden 
vefat etti… Şimdi ben onun adına sadaka 
versem, sevabı anneme ulaşır mı?’ Pey-
gamberimiz, ‘Evet.’ dedi.” (Buhârî, Cenâiz, 
95.)

Bu hadiste aşağıdaki ifadelerden 
hangisine vurgu yapılmıştır?

A) Öldükten sonra insanın amel defteri 
kapanır.

B) Cenazenin ardından dua etmek azabını 
hafifletir.

C) Ölenin adına sadaka verilmesi zorunlu-
dur.

D) Ölen kişi için hayırlı bir iş yapıldığında 
sevabı ona da yazılır.

E) Ardından yapılan her güzel iş ölenin gü-
nahlarının affedilmesine vesile olur.



D
in Kültürü ve A

hlak B
ilgisi 11

1. Ünite Soru Fasikülü

13

6. Ahiret inancı olmadan dünyayı anlamlan-
dırmak mümkün değildir. Çünkü üstün 
özelliklere sahip bir varlık olarak dünyaya 
gelen insan, ortalama 70-80 sene ömür 
sürmekte, sonra da hayata veda etmek-
tedir. Evrende her şey insana hizmet 
etmektedir. Güneş, Ay, denizler, dağlar, 
bitkiler, hayvanlar, kısacası her şey in-
san için yaratılmıştır. İnsan gibi ayrıca-
lıklı yaratılmış bir varlığın, dünyada belli 
bir ömür sürdükten sonra ölüp yokluğa 
karışması akla aykırıdır. İnsan bunun için 
yaratılmış olamaz. Onun daha ulvi amaç-
larla yaratılmış olması gerekir. Ahiret 
inancı, insanın bu amaç ve anlam arayı-
şına cevap verir. Onu, ölüm ve yok olma 
korkusundan kurtarır. Dünya hayatının 
bir amacı olduğunu, ölümün bir yok oluş 
değil, başka bir âleme geçişin ilk adımı ol-
duğunu öğretir.

Bu parçada asıl vurgulanan husus 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hayatı anlamlandırmada ahiret inan-
cının önemi

B) İnsanın ölüm korkusunu yenmesi ge-
rektiği

C) Ahirete inanmanın iman esaslarından 
olduğu

D) İnsanın evrendeki en seçkin mahlûk 
olduğu

E) Ölümün bir yok oluş anlamına gelme-
diği

4. 

• “Ben cinleri ve insanları ancak bana 
kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyât 
suresi, 56. ayet.)

• “O, hanginizin daha güzel amel yapa-
cağını sınamak için ölümü ve hayatı ya-
ratandır…” (Mülk suresi, 2. ayet.)

Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisi 
vurgulanmaktadır?

A) Cinlerin yaratılışı

B) İmtihan bilinci

C) İnsanın yaratılış gayesi

D) Ölümden sonraki hayat

E) Allah’a imanın önemi

5. “Sizi boş yere yarattığımızı ve hakikaten 
huzurumuza getirilmeyeceğinizi mi sandı-
nız?” (Mü’minun suresi, 115. ayet.)

Bu ayetten hareketle aşağıdaki yargı-
lardan hangisine ulaşılamaz?

A) Allah’ın hiçbir şeyi boşuna yaratmamış-
tır.

B) İnsan davranışlarından sorumludur.

C) Öldükten sonra diriliş haktır.

D) Dünya hayatı geçicidir.

E) İnsan zandan uzak durmalıdır.
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9. “Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imti-
han olarak hayır ile de şer ile de deniyo-
ruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.” (En-
biya suresi, 35. ayet.)

Bu ayetten hareketle aşağıdaki yar-
gılardan hangisine varılamaz?

A) Bütün canlılar mutlaka ölecektir.

B) İnsan dünyada bir imtihandadır.

C) Kimin ne zaman öleceği belli değildir.

D) İnsan iyilikle de kötülükle de sınanır.

E) İnsan ahirette yeniden diriltilecektir.

10. 

I. “İnanan ve yararlı işler yapanlar için 
hoş bir hayat ve güzel bir gelecek vardır.” 
(Ra’d suresi, 29. ayet.)

II. “Yaptıklarına karşılık kendileri için sak-
lanan müjdeyi hiç kimse bilemez.” (Secde 
suresi, 17. ayet.)

III. “Allah da onlara hem dünya nimetini 
hem de ahiretin güzel mükâfatını verdi. 
Allah güzel davrananları sever.” (Âl-i İm-
rân suresi, 148. ayet.)

IV. “O, hanginizin daha güzel amel yapa-
cağını sınamak için ölümü ve hayatı yara-
tandır…” (Mülk suresi, 2. ayet.)

V. “Mümin olarak erkek veya kadın her 
kim salih ameller işlerse işte onlar cen-
nete girerler...” (Nisâ suresi, 124. ayet.)

Bu ayetlerden hangisinin vurgusu 
diğerlerinden farklıdır?

A) I  B) II  C) III

D) IV E) V

7. “… Dünya ile benim misalim, bir ağacın 
altında gölgelenip sonra terk edip giden 
yolcunun misali gibidir.” (Tirmizi, Zühd, 
44.)

Bu hadiste dünya hayatıyla ilgili vur-
gulanan husus aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Aldatıcılığı

B) Geçiciliği

C) Değersizliği

D) Güzelliği

E) Çekiciliği

8. 

I. İnsanın kötülüklerden kaçınmasına ve-
sile olur.

II. İnsanı dünyaya aşırı bağlılıktan uzaklaş-
tırır.

III. Yok olma korkusu ile insanın psikolojik 
durumunu olumsuz etkiler.

IV. İnsanı ümitsizliğe ve tembelliğe sevk 
eder.

İslam’a göre ölüm gerçeği ile ilgili ve-
rilen yargılardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D II ve III

E) III ve IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B D C C E A B C C D
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3. “Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse 
komşularına eziyet etmesin. Allah’a ve 
ahiret gününe iman eden kimse misafi-
rine ikramda bulunsun. Allah’a ve ahiret 
gününe iman eden kimse ya hayır söyle-
sin ya da sussun.” (Buhârî, Edeb, 31, 85; 
Müslim, İman, 74, 75.)

Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste 
mümin kimseyle ilgili vurgulanan 
hususlardan biri değildir?

A) Anne babasına iyi davranmalıdır.

B) Misafirine ikramda bulunmalıdır.

C) Hayır konuşmalı veya susmalıdır.

D) Komşularıyla iyi geçinmelidir.

E) Allah’a ve ahiret gününe iman etmeli-
dir

4. İslam inancına göre dünya için ahireti, 
ahiret için de dünyayı terk etmek doğ-
ru değildir. Aksine Müslüman, dünya ile 
ahiret arasında her zaman bir denge gö-
zetmelidir. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya 
için, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için 
çalışmalıdır. Hem dünyevi hem de uhre-
vi sorumluluklarını yerine getirme konu-
sunda titiz olmalıdır.

Bu parçaya verilebilecek en uygun 
başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uhrevi Sorumluluklarımız

B) Dünya ve Ahiret Dengesi

C) Kıyamet ve Haşir

D) Dünya Hayatının Amacı

E) İslam’ın İman Esasları

1. “Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yur-
dunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. 
Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik 
yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. 
Çünkü Allah bozguncuları sevmez.” (Kasas 
suresi, 77. ayet.)

Bu ayetten hareketle aşağıdaki yargı-
lardan hangisine ulaşılamaz?

A) İnsan ahireti düşünerek yaşamalıdır.

B) İnsan sadece ahiret için gayret etmeli-
dir.

C) İnsan bozgunculuktan uzak durmalıdır.

D) İnsan iyilik için çalışmalıdır.

E) İnsan dünya ahiret dengesini kurmalı-
dır.

2. “İnsan ölünce amel defteri kapanır. Ancak 
ardından şu üç şeyi bırakanlar hariç: Sa-
daka-i cariye, faydalı ilim ve kendisine dua 
eden salih bir evlat.” (Müslim, Vasiyye, 14.)

Bu hadisten hareketle aşağıdakiler-
den hangisine ulaşılamaz?

A) Ölen kişinin amel defteri kapanır.

B) Sadaka-i cariye amel defterini açık tu-
tar.

C) Ahirette herkesin amel defteri eline ve-
rilecektir.

D) Salih evlat sayesinde kişinin hayrı de-
vam eder.

E) Faydalı ilim bırakan kimsenin amel def-
teri açık kalır.
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6. “Sûr’a üflenir (I) ve Allah’ın dilediği kimse-
ler dışında göklerdeki ve yerdeki herkes 
ölür. Sonra ona bir daha üflenir (II), bir de 
bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar.” (Zü-
mer suresi, 68. ayet.)

Bu ayette altı çizili durumlarda ger-
çekleşecek olaylar aşağıdakilerden 
hangisinde doru verilmiştir?

    I       II

A) Kıyamet   Ahiret

B) Mahşer   Diriliş

C) Kıyamet   Diriliş

D) Mahşer   Ahiret

E) Diriliş   Mahşer

7. “Kıyamet gününde Biz adalet terazilerini 
kurarız. Hiç kimseye en küçük bir haksız-
lık edilmez. Hardal tanesi kadar bir şey 
bile olsa, onu ortaya koyarız. Hesap gö-
rücü olarak Biz kâfiyiz.” (Enbiya suresi, 
47. ayet.)

Bu ayete göre aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

A) Hesap gününde kimseye haksızlık ya-
pılmayacaktır.

B) Herkese adaletle muamele edilecektir.

C) İnsan her yaptığından hesaba çekile-
cektir.

D) Allah küçük günahları affedecektir.

E) Hiç kimse hesap vermekten kurtula-
mayacaktır.

5. 

I. “Allah, rüzgârları gönderendir. Onlar da 
bulutları hareket ettirir. Biz de bulutları 
ölü bir toprağa sürer ve onunla ölümün-
den sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte ölüm-
den sonra diriliş de böyledir.” (Fatır suresi, 
9. ayet.)

II. “Allah o su ile size; ekin, zeytin, hurma 
ağaçları, üzümler ve her türlü meyveler-
den bitirir. Elbette bunda düşünen bir ka-
vim için bir ibret vardır. ” (Nahl suresi, 11. 
ayet.)

III. “Kendi yaratılışını unuttu, Bize misal 
getirmeye kalktı: “Çürümüş kemikleri kim 
diriltecek?” diye. Sen de ki: İlk defasında 
onu kim yarattıysa O diriltecek. O her şe-
yin yaratılışını bilendir.” (Yasin suresi, 78-
79. ayetler.)

IV. “Göklerin ve yerin yaratılışında, gecenin 
ve gündüzün birbirini izlemesinde, insan-
lara yararlı şeylerle denizde yüzüp giden 
gemilerde, Allah’ın gökten indirdiği suda, 
o suyla ölmüş yeryüzünü diriltip üzerinde 
her türden canlıyı yaymasında, gökle yer 
arasında emre boyun eğmiş rüzgârları ve 
bulutları şekilden şekle çevirmesinde, aklı 
eren bir topluluk için ayetler vardır.” (Ba-
kara suresi, 164. ayet.)

V. “Allah, diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diri-
den çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü 
diriltir. Siz de (mezarlarınızdan) işte böyle 
çıkarılacaksınız.” (Rum suresi, 19. ayet.)

Numaralanmış ayetlerden hangisi 
ölümden sonra dirilmenin gerçekle-
şeceğine örnektir?

A) I, III ve V

B) II ve III

C) II, III ve IV

D) III ve IV

E) III, IV ve V
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10. 

I. Ölüm

II. Kıyamet

III. Berzah

IV. Mahşer

V. Diriliş

VI. Cennet - Cehennem

Numaralanmış şekilde verilen ahi-
ret hayatının aşamalarının gerçek-
leşme sırası aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) I – II – III – V – IV – VI

B) I – III – II – V – IV – VI

C) I – III – V – IV – II – VI

D II– III – I – V – IV – VI

E) II – VI – II – V – IV – III

8. “Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar saçıldığı, de-
nizler taştığı, kabirlerin içindekiler dışarı 
çıkarıldığı zaman, herkes ne yaptığını, neyi 
geri bıraktığını öğrenir.” (İnfitar suresi, 1- 
5. ayetler.)

Bu ayetlerde ahiret hayatının hangi 
aşamasından söz edilmemektedir?

A) Kıyamet

B) Berzah

C) Mahşer

D) Diriliş

E) Hesap

9. Kıyamet günü ikinci kez sûra üflendikten 
sonra bütün insanların diriltilerek mezar-
larından kalkıp dünyada iken yaptıkları 
her şeyin hesabını vermek üzere toplana-
cakları yere ---- denir.

Parçada boş bırakılan yere aşağıdaki-
lerden hangisi gelmelidir?

A) ba’s

B) mahşer

C) diriliş

D) mizan

E) ahiret

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B C A B A C D B B B



D
in Kültürü ve A

hlak B
ilgisi 11

18

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 11

3. 

I. Geçmiş olsun.

II. Başınız sağ olsun.

III. Allah rahmet eylesin.

IV. Allah şifalar versin.

V. Allah sizlere sabırlar versin.

VI. Allah geride kalanlara uzun ömür ver-
sin.

Numaralanmış ifadelerden hangi-
leri taziyede söylenecek temenni 
cümlelerinden biri değildir?

A) I ve II

B) I ve IV

C) II ve III

D) II ve V

E) V ve VI

4. İslam dinine göre insan, şerefli bir varlık-
tır. İnsanın bu şeref ve saygınlığı ölümün-
den sonra da devam eder. Bu saygının 
gereği olarak ölen kimseler için cenaze 
törenleri düzenlenir. Cenaze işlemle-
rinde belirli bir sıra uygulanır. Öncelikle 
cenaze usulüne uygun olarak yıkanır, ke-
fenlenir ve cenaze namazı kılınır. ---- olan 
cenaze namazı, rükusu ve secdesi olma-
yan bir namazdır. Bu namaz, aynı zaman-
da ölen Müslüman için yapılan toplu bir 
dua niteliğindedir.

Parçada boş bırakılan yere aşağıda-
kilerden hangisi gelmelidir?

A) Vacip

B) Farz-ı ayn

C) Farz-ı kifaye

D) Sünnet

E) Müstehap

1. Bir kimsenin, malını veya malından yarar-
lanma hakkını ölümünden sonra bir kişiye 
veya bir hayır kurumuna bağışlaması veya 
bağışlanmasını istemesidir.

Tanımı verilen kavram aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Emanet

B) İskat

C) Nasihat

D) Vasiyet

E) Vazife

2. Aşağıdakilerden hangisi bir Müslü-
manın vefatından sonra yapılması 
gerekenlerden biri değildir?

A) Cenaze namazına katılmak

B) Ailesinin acısını paylaşmak

C) Cennetlik olduğunu söylemek

D) Onu hayırla yâd etmek

E) Geride kalan yetimlere sahip çıkmak
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7. İnsanın ölüsü de saygıya layıktır. Bu say-
gı, bir yönüyle ölünün yakınlarına teselli 
mahiyeti taşır. Bir yönüyle de ölümün bir 
yok oluş olmadığını ifade eder. O ölmüş-
tür fakat yine insandır; bu dünya açısın-
dan ölmüştür fakat başka bir âlem için 
yeniden doğmuştur. Ölünün âdeta yeni 
doğmuş bir çocuk gibi yıkanması, bir 
yönüyle bu yeniden doğuş olayını sem-
bolize etmekte, bir yönüyle de bu fâni 
yolculuğun yani dünya hayatının kendisi 
üzerinde bıraktığı kirleri gidermeyi tem-
sil etmektedir. Bu yıkamanın ardından 
ölen kişi, yeni doğan çocuğa giydirilen 
zıbın misali kefene sarılır ve büyük bir 
ihtimamla beşiğine indirilir. Ötesini Allah 
biliyor, gidenler biliyor. Biz de bildirildiği 
kadarını biliyoruz.

Bu parçadan hareketle aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) Ölüye saygı, yakınları için bir tesellidir.

B) Ölüm son değil, yeni bir başlangıçtır.

C) Ölünün yıkanıp kefenlenmesi gerekir.

D) İnsanın dirisi gibi ölüsü de saygındır.

E) Ölümden sonra ne olacağını kimse bi-
lemez.

5. 

I. Ölen kişi için yıkama, kefenleme gibi işle-
rin tamamlanıp cenazenin defin için hazır 
hâle getirilmesine denir.

II. İnsana saygının ve değer vermenin bir 
ifadesi olarak ölen bir kişinin baştan aya-
ğa beyaz bez ile usulüne göre sarılması, 
kefenlenmesi demektir.

Numaralanmış ifadelerde tanımları 
verilen kavramlar aşağıdakilerden 
hangisidir?

  I       II

A) Teçhiz   Tekfin

B) Cenaze   Taziye

C) Taziye   Teçhiz

D) Tekfin   Cenaze

E) Teçhiz   Taziye

6. İslam’ın sabır anlayışıyla ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Sabır zulmü sineye çekerek beklemektir.

B) Sabır haksızlıklara karşı direnmektir.

C) Sabır zorluklara göğüs germektir.

D) Sabır günahlardan kaçınmaya çalışmaktır.

E) Sabır çeşitli acılara tahammül etmektir.
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9. 

• “Sabır ve namazla Allah’tan yardım 
isteyin. Şüphesiz bunlar, Allah’a huşû 
ile boyun eğenlerden başkasına ağır 
gelir.” (Bakara suresi, 45. ayet.)

• “Ey iman edenler! Sabrederek ve 
namaz kılarak Allah‘tan yardım dileyin. 
Şüphe yok ki Allah sabredenlerle 
beraberdir.” (Bakara suresi, 153. 
ayet.)

Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangi-
si vurgulanmaktadır?

A) Namazın zorluğu

B) Takva bilinci

C) Sabır ve namazın önemi

D) Dünya hayatının gayesi

E) Allah’a imanın önemi

10. “Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ 
demeyin. Bilakis onlar diridirler, lâkin 
siz anlayamazsınız.” (Bakara suresi, 154. 
ayet.)

Bu ayette altı çizilen ifade ile kaste-
dilen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadıklar

B) Salihler

C) Mücahitler

D) Sabredenler

E) Şehitler

8. 

• “Sabır ve namazla Allah’tan yardım 
isteyin. Şüphesiz bunlar, Allah’a huşû 
ile boyun eğenlerden başkasına ağır 
gelir.” (Bakara suresi, 45. ayet.)

• “Ey iman edenler! Sabrederek ve 
namaz kılarak Allah‘tan yardım dileyin. 
Şüphe yok ki Allah sabredenlerle 
beraberdir.” (Bakara suresi, 153. ayet.)

• “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, 
bir de mallar, canlar ve ürünlerden 
eksilterek deneriz. Sabredenleri 
müjdele.” (Bakara suresi, 155. ayet.)

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi ve-
rilen ayetlerle ilişkilendirilemez?

A) Sabreyle işine, hayrı gelsin başına.

B) Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır.

C) Sabrın sonu selamettir.

D) Bir çiçekle bahar olmaz.

E) Sabreden derviş muradına ermiş.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D C B C A A E D C E




