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11. SINIF

Adı Soyadı:...........................................................

Sınıfı: ...................................................................

Numarası: ............................................................



Ders Adı Soru Sayısı Sınav Süresi

Akaid 20

110 Dakika

Tefsir 20

Hitabet ve Mesleki Uygulama 20

Mesleki Arapça 20

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 20

AÇIKLAMALAR 

1. Soru kitapçığının sayfalarının eksik olup olmadığını kontrol ediniz. 
2. Optik formdaki ilgili alanları doldurmayı unutmayınız.
3. Optik formdaki işaretlemeleri kurşun kalemle yapınız.
4. Yanlış cevaplarınız, doğru cevaplarınızı etkilemeyecektir. 
5. Sınav bitimine 10 dakika kala gözetmenler tarafından süreyle ilgili hatırlatmada bulunulacaktır.
6. Sınav bitiminde cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı gözetmene teslim ediniz.

SINAVIN AMACI

Sınav, Anadolu İmam Hatip Liselerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin, imam hatip meslek dersleri ve din 
kültürü ve ahlak bilgisi alanında programda belirlenen kazanımları edinme durumlarını izleme ve değerlendir-
me amacıyla uygulanacaktır. 

SINAVIN KAPSAMI

İHL Meslek Dersleri Kazanım Değerlendirme Uygulaması, Anadolu İmam Hatip Liselerinin 9. 10. 11. ve 12. 
sınıflarında örgün eğitim gören öğrencilerimizin katılımıyla belirtilen derslerden ve açıklamalar doğrultusunda 
gerçekleştirilecektir.
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11. Sınıf Akaid Testi

1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının “Akaid Testi” için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. I. “…Nuh’a emrettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim’e, 
Musa’ya ve İsa’ya buyurduğumuzu Allah size de din 
kıldı…” (Şûrâ suresi, 13. ayet.)

II. “Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları 
hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona çevir… Allah’ın 
yaratışında değişme yoktur…” (Rûm suresi, 30. ayet.)

III. “Yakup, ‘Oğullarım! Allah sizin için bu dini seçti. O 
hâlde ancak Müslümanlar olarak ölünüz.’ şeklinde 
vasiyet etmiştir.” (Bakara suresi, 132. ayet.)

IV. “Şüphesiz Allah nezdinde din, İslam’dır.” (Âl-i İmrân 
suresi,19. ayet.)

Tevhid inancı fıtri bir özellik olduğundan Hz. Âdem’den 
itibaren din mevcuttur ve kaynağı Allah olan aynı ilahi 
mesaj devam edegelmiştir. 
Numaralanmış ayetlerden hangisi yukarıdaki açıkla-
maya örnektir?
A) Yalnız I

B) Yalnız IV

C) I, II, III

D) I, II, IV

E) I, II, III, IV

2. Akaidin konusu Allah’a, meleklere, ahiret gününe, 
peygamberlere, kitaplara, kadere imandır. Bunlar 
arasından Allah’a, peygamberlere ve ahirete imanın özel 
ismi “usûl-i selâse”dir (üç temel esas). Çünkü diğer üç 
iman esasını bunların altında incelemek mümkündür.
Bu metne göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi 
yanlıştır?
A) Kadere iman, özünde Allah’ın ilmine, yaratıcılığına 

iman olduğundan Allah’a iman ile birlikte değer-
lendirilir.

B) Kitaplara iman, peygamberlere ve onlara vahyedil-
diğine imanla ilişkili olduğundan bu iki esas birleş-
tirilmiştir.

C) Kadere iman gayb ile ilgili olduğu için, meleklere 
iman ile beraber değerlendirilmiştir. 

D) Ahirete ve kitaplara iman gayb konusu olduğu için 
tek başlık altında toplanmıştır.

E) İman esasları içinde en önemli olan ve imanın te-
melini teşkil eden husus, Allah’a imandır. 

3. •	 “Ey zindan arkadaşlarım! Çeşitli tanrılar mı daha 
iyi yoksa gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah 
mı?”   (Yusuf suresi, 39. ayet) 

•	 “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı 
kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. O hâlde 
arşın Rabbi olan Allah onların nitelemelerinden 
uzaktır, yücedir.” (Enbiya suresi, 22. ayet.) 

İslam akaidinin bu ayetlerde vurgulanan özelliği aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Nübüvvet

B) Ahiret

C) Tenzih

D) Tevhid

E) Uluhiyet

4. I. Aklın akaid alanındaki ilk vazifesi nasların ortaya 
koyduğu ilkeleri anlamak ve yorumlamaktır. 

II. Akıl, belli ilkelerle hangi esasların iman-küfür sınırını 
belirleyecek kadar kesin olduğunu tayin eder. 

III. Akıl, nasları bütünlük içerisinde değerlendirir, 
bunların nasıl doğru anlaşılacağını açıklar. 

IV. Akıl, Kur’an’ı kabul etmeyecekleri için inanç 
esaslarında inkârcılarla uzlaşmaya gider. 

V. Akıl, inanç esaslarını farklı şekillerde akıl yürüterek 
anlar, yorumlar, ispatlar ve savunur. 

Akıl-akaid ilişkisi ile ilgili olarak verilen cümlelerden 
hangisi yanlıştır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
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11. Sınıf 

5. Dinî hükümler, itikad, amel ve ahlak olmak üzere üç 
kısma ayrılmış olsa da esasen dindeki yerleri bakımından 
hepsi itikadidir. Şöyle ki dinî bir hükmün varlığı Kur’an 
veya sahih (mütevatir) bir sünnetle ispatlanmışsa dinî 
hükümlerden hangisi olursa olsun iman edilecek konular 
arasına girer. Dolayısıyla ister amelî ister ahlaki olsun 
ispatlanan her hükme inanmak itikadi bir meseledir.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İslam’da ana babaya saygı emredilmiştir. Bu bir 

ahlak kuralıdır ve bu emre inanmak itikadidir.
B) İçkinin haram olduğuna inandığı hâlde bir kişinin 

içki içmesi onu dinden çıkarır.
C) Dinî hükümler konusunda öncelik itikattır, kişi 

önce uyacağı, amel edeceği dine iman etmelidir.

D) İslam’da gıybet yasaklanmıştır. Bu bir ahlak 
kuralıdır ve bu emri reddetmek imanı yok eder.

E) İslam’ı kabul eden bir kişi hem zekât vermesi 
gerektiğine hem de gıybet etmemesi gerektiğine 
inanmalıdır.

6. İmanın kelime manası tasdik etmek, yürekten inanmak 
ve doğrulamaktır. İslam’ın kelime anlamı ise teslim ol-
mak, boyun eğmek ve itaat etmektir. 

I. “Musa ‘Ey kavmim!’ dedi, ‘Eğer Allah’a iman ettiy-
seniz, gerçekten O’na teslim olduysanız artık yalnız 
O’na güvenip dayanın. “(Yûnus suresi, 84. ayet.)

II. “Sen körleri yanlış yoldan doğruya yönlendiremez-
sin. Sen (çağrını) ancak ayetlerimize inanıp teslim 
olanlara duyurabilirsin.” (Neml suresi, 81. ayet.)

III. “Derken, orada bulunan müminleri çıkardık. Za-
ten orada (bir hâne dışında) Allah’a teslim olmuş 
kimseler de bulamadık.” (Zâriyât suresi, 35-36. 
ayetler.)

IV. “İnsanlar, denenip sınavdan geçirilmeden, sade-
ce ‘iman ettik’ demekle bırakılacaklarını mı sanı-
yorlar?” (Ankebût suresi, 2. ayet.)

Buna göre numaralanmış ayetlerden hangilerinde iman 
ve İslam kavramları benzer anlamlarda kullanılmıştır?
A) I ve II
B) III ve IV
C) I, II ve III
D) I, III ve IV
E) II, III ve IV

7. İman-amel ilişkisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisi yanlıştır?
A) Amel; iradeye dayalı iş, davranış ve eylemdir. İman 

ile amel ayrıdır.
B) Allah’ın ayetlerini inkâr eden kişinin yaptığı ameller 

Allah katında geçerlidir.
C) Amel, imanın bir ön şartı değildir. Ameller, imanın 

sonucudur.
D) İman; kalp ile tasdik, dil ile ikrardır. Amel olmasa 

da iman geçerlidir.

E) Amellerin noksan olması imanın noksan olduğu 
anlamına gelmez.

8. “Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyandadır. An-
cak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı 
tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır.” (Asr 
suresi, 1-3. ayetler.)
Bu ayetlere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Samimi bir şekilde iman etmek, kurtuluş için ge-

rekli şartlar arasında ilk sırada anılmıştır.

B) Salih amel yapanlar, dinin emirlerini yerine getirip 
yasaklarından kaçınanlar kurtulacaktır. 

C) Kişi sadece hakkı ve sabrı tavsiye etmekle görevli-
dir. Kendisinin yapması gerekmez.  

D) Hakkı ve sabrı tavsiye, toplumsal hayatın gerektir-
diği ahlaki kuralların tamamını içerir.

E) İslam’da asıl olan, emir ve yasakları bütün olarak 
kabul edip uygulamaktır. 

9. İslam inancının temeli Allah’ın (c.c) varlığını ve birliğini 
kabul etmek, Hz. Peygamberin O’nun kulu ve resulü 
olduğuna inanmaktır. Peygamber Efendimiz, İslam’ın 
ilk şartının bu sözü inanarak söylemek olduğunu 
bildirmiştir.

Bu parçada açıklanan düşünce aşağıdaki kavramlardan 
hangisiyle ifade edilir?
A) Kelime-i tevhid
B) Esma-i hüsna
C) İsm-i azam
D) Farz-ı ayn 
E) Akaid
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11. Sınıf 

10. Aşağıdakilerden hangisi Akaid ilminin Allah’ın varlığı 
ve birliği konusunda delil ortaya koyma amaçlarından 
biri değildir?

A) Müminin imanını sağlamlaştırmak

B) İnkârcıyı inkârında aciz bırakmak 
C) Doğabilecek şüpheleri gidermek 
D) İbadetlerin doğru yapılmasını sağlamak

E) İnanç konusundaki sorulara cevap vermek 

11. “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış 
yumurtadan yarattı. Oku! İnsana bilmediklerini 
belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük 
kerem sahibidir.” (Alak suresi, 1-5. ayetler.)
Bu ayetlerde vurgulanan husus aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Okumanın önemi

B) Zikrin gerekliliği

C) İnsanın yaratılış sebebi

D) Yaratılmanın aşamaları

E) Allah’ın (c.c.) kudreti

12. “Allah, kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır; diridir, 
her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir 
ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. 
O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. 
Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O’nun 
bildirdiklerinin dışında insanlar O’nun ilminden hiçbir 
şeyi tam olarak bilemezler...” (Bakara suresi, 255. ayet.)

“Ayet’el-Kürsi”nin anlamında altı çizili ifadeler Allah’ın 
hangi isimlerinin karşılığıdır?
A) Hayy - Kayyûm - Alîm

B) Semi - Basîr - Mümin

C) Tevvab - Cebbâr - Settâr

D) Latîf - Habîr - Ma’rûf
E) Aziz - Hakîm - Aliyy

13. “Göklerde ve yerde bulunan herkes, O’ndan ister. O her 
an yaratma halindedir.” (Rahmân suresi, 29. ayet.)    

Allah’ın (c.c.) bu ayette zikredilen sıfatı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) İrade

B) İlim  

C) Tekvin 

D) Semi 

E) Beka 

14. I. “… Melekler de Rablerini hamd ile tesbih ediyorlar ve 
yerdekiler için mağfiret diliyorlar...”  (Şûra suresi, 5. 
ayet)

II. “Kim; Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail’e 
ve Mikail’e düşman olursa bilsin ki Allah da inkârcı 
kâfirlerin düşmanıdır.” (Bakara suresi, 98. ayet.)

III. “De ki: Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı 
alacak sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.” (Secde 
suresi, 11. ayet.)

Bu ayetlerin hangisinde meleklerin görevleriyle ilgili 
açıklama yoktur?

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

15. Melek kelimesi dilimizde hep iyiyi ve güzeli anımsatır. 
Bu yönüyle melekler birçok deyime ve atasözüne konu 
olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya örnek 
gösterilemez?

A) Melek gibi insan
B) Melek yüzlü
C) Kanatsız melek
D) Yazıcı melek
E) İyilik meleği
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11. Sınıf 

16. Aşağıdakilerden hangisi cinlerin özellikleri ve yaratılış 
gayeleriyle ilgili doğru bir yargı değildir?

A) İnsanlar ve cinleri Allah (c.c.) yalnızca kendisine 
kulluk etsinler diye yaratmıştır. 

B) Cinler gözle görünmedikleri için, insanlar onlardan 
korkmaya meyillidir. 

C) Cinleri göremediğimizden tam manasıyla onları id-
rak edemeyiz. 

D) Göremediğimiz cinlerden değil, onları da yaratan 
Allah’tan (c.c.) korkmalıyız. 

E) Cinler bazı farklı özelliklere sahip olduklarından in-
sanlardan üstündürler. 

17. Şeytanla ilgili bazı inanışlar aşağıda listelenmiştir.

I. İnsanı şerre yönlendirir, ama şerri yaptırma 
gücü yoktur. 

II. Hz. Âdem ile Hz. Havva’nın cennetten kovulma-
sına neden olmuştur. 

III. Allah’ın (c.c.) gücünü ve varlığını inkâr etmiştir.
IV. Kendini üstün gördüğü için kibirli bir varlıktır. 

Buna göre numaralanmış cümlelerden hangileri 
şeytanın özelliklerindendir?
A) I, II ve III

B) I, II ve IV

C) I, III ve IV

D) II, III ve IV

E) I, II, III ve IV

19. Tevrat ve İncil birçok yönden Kur’an-ı Kerim ile aynı 
özelliklere sahiptir. Ancak Kur’an-ı Kerim’in son ilahi ki-
tap olması onu diğerlerinden farklı kılmıştır.
Tevrat ve İncil’in aşağıda verilen özelliklerinden hangi-
si Kur’an-ı Kerim için geçerli değildir?
A) Tevrat, Allah tarafından bir peygamber aracılığıyla 

gönderilmiştir. 

B) İncil, birçok defalar açıklaması yapılmış ilahi 
menşeli bir kitaptır.

C) İncil indirildiği dönemde birçok insan tarafından 
yalanlanmıştır. 

D) Tevrat, muhataplarınca yüzyıllar içinde birçok tah-
rife uğramıştır. 

E) Tevrat’tan sonra gelen İncil; ondan bahsetmiş ve 
onu doğrulamıştır. 

20. Peygamberler ve kutsal kitaplarla ilgili;
I. Müslümanlar, diğer peygamberlere saygı duy-

ması gerekmekle beraber yalnız Hz. Muham-
med’e iman eder ve onun söylediklerini yap-
maya çalışır.

II. Kur’an-ı Kerim kutsal kitapların sonuncusu ve 
tek tahrif olmayanıdır.

III. Her kavme gelen peygamber ibadet şekillerini 
farklı göstermiş olsa da asıl gönderiliş amaçları 
Allah’ın birliğini anlatmaktır. 

IV. İlahi kitaplar insana, öncelikle kendi varoluş 
nedenini ve varlık âlemindeki yerini, konumu-
nu gösterir. İlahi vahye inanan insan; kendisiy-
le kâinat, eşya ve varlıklar arasında sağlıklı bir 
iletişimi kurarak dünya ve ahirette mutlu ola-
bilmenin yollarını öğrenmiş olur.

önermelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II 

B) III ve IV 

C) I, II ve III

D) I, III ve IV

E) II, III ve IV
18. •	 Elçi, gönderilen

•	 Allah ile insanlar arasında yapılan elçilik görevi 
•	 Allah’ın, kullarından seçtiği peygamberlerine bildirmesi
Tanımları verilen kavramlar aşağıdakilerden hangisin-
de doğru sıralanmıştır? 
A) Nebi - risalet - vahiy
B) Nebi - vahiy - resul
C) Risalet - nebi - vahiy
D) Vahiy - resul - risalet
E) Vahiy - resul - nebi 

AKAİD TESTİ BİTTİ. 
TEFSİR TESTİNE GEÇİNİZ.
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11. Sınıf Tefsir Testi

1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının “Tefsir Testi” için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. I. “Bu Kur’an, âlemler için ancak bir öğüttür.” (Sâd 
suresi, 87. ayet.)

II. “... O (Allah), doğruyu yanlıştan ayıran kitabı 
indirdi...” (Âl-i İmrân suresi, 4. ayet.)

III. “Bu Kur’an, Rahman ve Rahîm olan Allah’tan 
indirilmedir.” (Fussılet suresi, 2. ayet.)

IV. “De ki: Ey insanlar! Size Rabbinizden gerçek 
gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse ancak 
kendisi için gelecektir. Kim de saparsa o da ancak 
kendi aleyhine sapacaktır. Ben sizin üzerinize vekil 
değilim.” (Yûnus suresi, 108. ayet.)

Bu ayetlerin işaret ettiği Kur’an-ı Kerim’e ait isimler, 
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?   

               I                II                 III                IV              
A) Mev’ize     Furkân       Tenzîl          Hak         
B) Tenzîl         Furkân       Rahmet      Hak         
C) Zikr            Hikmet       Rahmet      Hakikat   
D) Mev’ize     Hikmet       Tenzîl          Hak          
E) Zikr            Furkân        Rahmet      Hakikat

2. “İbret olmaz bize her gün okuruz ezber de!
Yoksa bir maksat aranmaz mı bu ayetlerde?
Lafzı muhkem yalnız anlaşılan, Kuran’ın,
Çünkü kaydında değil hiçbirimiz mananın:
Ya açar Nazm-ı Celil’in bakarız yaprağına,
Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına.
İnmemiştir hele Kur’an, bunu hakkiyle bilin,
Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için!” 

Mehmed Âkif Ersoy

Bu dizelerden Kur’an-ı Kerim’in gönderiliş amacıyla il-
gili çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Kur’an’ı, anlayarak ve hakikati üzerinde düşüne-

rek okumak gerekir.
B) Kur’an-ı Kerim’i nefsî çıkarlar doğrultusunda kul-

lanmak ve ondan fal bakmak Kur’an’a ihanet et-
mektir.

C) Kur’an’ın lafzı muhkemdir ve kıyamete dek değiş-
meyecektir.

D) Kur’an’ı yüzünden okumanın yanı sıra okumayı 
bilmeyenlerin onun sayfalarına bakmaları da bir 
ibadettir.

E) Vefat edenlerin ardından Kur’an okunması, onlar 
için bir rahmet vesilesidir.

3. Kur’an-ı Kerim nazil olmaya başladığında Arap toplu-
munda putperestlik hâkimdi. Hz. İbrahim’in tebliğ etti-
ği tevhid inancı özünü kaybetmiş, din tahrif edilmiş ve 
insanlar putlara tapmaya başlamıştı. Kabilecilik anla-
yışının yerleşik olduğu toplumda kan davaları oldukça 
yaygındı. İnsanlar arasında sınıf ayrımı ve hak ihlalleri 
olağan bir hâl almıştı. Toplumda güçsüzler, köleler, yok-
sullar eziliyordu. Mekke, Arap Yarımadası’nda hayatın 
merkezi konumundaydı. Araplar yazın daha çok güney 
bölgelere, kışın ise kuzeye kervanlarla gidip ürünlerini 
satar, yeni ürünlerle Mekke’ye dönerlerdi. Toplumda 
okuma yazma bilenlerin sayısı azdı. Sözlü edebiyat ge-
leneği oldukça gelişmiş hâldeydi. Kurulan panayırlarda 
şiir yarışmaları düzenlenir, yarışmayı kazanan şiirler 
Kâbe duvarına asılarak sergilenirdi. 
Bu paragrafta İslam öncesi Arap toplumuyla ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Kültürel hayat
B) Dinî hayat
C) Sosyal hayat
D) Siyasi hayat   
E) Ekonomik hayat

4. Vahiy, Allah (c.c.) ile peygamber arasında mahiyeti bi-
linmeyen özel bir iletişimdir. Bu iletişim bazen melek 
aracılığıyla, vasıtalı olarak bazen de doğrudan, vasıtasız 
bir şekilde gerçekleşmektedir. 
Buna göre vahyin;
     I. Cebrail (a.s.) aracılığıyla
     II. Sadık rüyalar yoluyla
     III. Nebevi ilham yoluyla
     IV. Perde arkasından konuşmayla
     V. Çıngırak sesine benzer bir sesle
geliş şekilleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisinde doğ-
ru gruplandırma yapılmıştır?
        Vasıtasız                               Vasıtalı      
A) I, II ve V                                III ve IV

B) I, III ve IV                              II ve V

C) II, III ve IV                             I ve V

D) II, IV ve V                              I ve III

E) III, IV ve V                             I ve II
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11. Sınıf 

5. I. Kur’an’ın harekelenmesi konusunda ilk harekete ge-
çen kişi, Basra valisi Ziyâd b. Sümeyye’dir.
II. Noktalama ve harekeleme uygulaması, Dört Halife 
Dönemi’nde yapılmıştır.
III. İlk harekelemeyi yapan âlim Ebü’l-Esved ed-Düelî’dir.
IV. Bugün kullandığımız harekeleme ve noktalama Halil 
b. Ahmed tarafından yapılmıştır.
V. Okuma güçlükleri ve hataları, harekeleme ve noktala-
ma ihtiyacı doğurmuştur.
Kur’an’ın noktalanması ve harekelenmesi ile ilgili veri-
len bilgilerden hangisi/hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II

C) II ve III

D) III ve IV
E) II, IV ve V

6. Suredeki çoğul ifadeler Müslümanlar için, toplumsal 
dayanışmanın önemini, cemaat ve ümmet şuuruyla 
birlik ve beraberlik içinde “sırât-ı müstakîm” üzere ha-
reket etmek gereğini ortaya koyar. Bu amaca yönelik 
olarak cemaatle kılınan namazda imamın kıraatinin 
aynı zamanda cemaatin kıraati yerine geçmesi, Fâti-
ha’daki bu kapsamlı ifade özelliğinden dolayıdır.
Verilen bilgiye göre Fâtiha suresindeki,

ayetlerinden hangileri bu kapsamı doğrudan ifade 
etmektedir?
A) I ve II

B) II ve III

C) III ve V

D) II, IV ve V 

E) I, III, IV ve V

7. I. Kur’an, kendisinde hiçbir şüphe barındırmayan 
ilahi bir kitaptır.

II. Kur’an, Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarına karşı gel-
mekten sakınan kullar için bir rehberdir.

III. Kur’an akla hitap ettiği için kendisinde akılla ve du-
yularla kavranamayacak bir ayet mevcut değildir.

IV. Ayette geçen el-Kitâb, Kur’an’ın isimlerinden birisidir.
V. Müttakiler; Kur’an, İncil, Zebur ve Tevrat’ın haram 

kıldığı davranışlardan sakınarak yaşarlar.
Numaralandırılmış ifadelerden hangileri, Bakara suresi-
nin ilk beş ayetinden çıkarılabilecek ilkelerdendir?
A) I ve V
B) II ve III
C) I, II ve IV
D) II, III ve IV
E) III, IV ve V

8. Aşağıdakilerden hangisinde tefsir ilminin tanımı doğ-
ru verilmiştir?
A) Fert ve toplum hayatına dair meselelerdeki şer’i 

ve amelî hükümlerin neler olduğunu ve bu hü-
kümleri elde etme usullerini konu alan ilimdir.

B) Allah’ın (c.c.) zatından ve sıfatlarından, nübüvvet 
konularından, İslam dininin kâinatın başlangıcına 
ve sonucuna bakışından bahseden ilimdir.

C) Hz. Peygamber’in sözlerini, fiillerini ve tasvipleri-
ni tespit etmeye ve anlamaya yönelik ilimdir.

D) Kur’an-ı Kerim’i harflerin mahreç ve sıfatlarına 
riayet edip tilavet kurallarına uyarak güzel ve ha-
tasız okumayı öğreten ilimdir.

E) Kur’an ayetlerinin okunuşlarını, manalarını, ta-
şıdıkları hükümleri inceleyen, aynı zamanda bu-
nunla ilgili usul ve teknikler ortaya koyan ilimdir.

9. ● Üzeri kapalı bir şeyi açmak
● Bir şeyi kaynağına döndürmek
● İki şeyin birbirine benzemesi
● Kapalı bir kelime
Verilen tanımlar aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde 
hangisi dışarıda kalır?
A) İ’câz
B) Garib
C) Müteşabih
D) Tevil
E) Tefsir

I. يِنۜ ال۪دّ َيْوِم  َماِلِك 
II. ۪حيِم الرَّ ْحٰمِن  اَلرَّ
III. َنْسَت۪عيُن َوِايَّاَك  َنْعُبُد  ِايَّاَك 
IV. اْلـَعاَل۪ميَنۙ َرّبِ   ِ ِلٰ ْلَحْمُد  اَ
V. اْلُمْسَت۪قيَم َراَط  الِصّ ِاْهِدَنا 
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10. I. Hz. Peygamber’in sünnetini iyi bilmesi
II. Tefsirle ilgili ortaya konulan tüm akademik çalışma-

lara vâkıf olması
III. Nüzul ortamını ve nüzul sebeplerini bilmesi
IV. Dinî ilimlerin yanı sıra tıp, mühendislik gibi alanla-

rın verilerinden haberdar olması
V. Sahabe ve tâbiîn görüşlerini bilmesi
Numaralanmış ifadelerden hangileri bir müfessirde 
bulunması gereken özellikler arasında yer alır?
A) III ve IV
B) I, II ve V
C) I, III ve V
D) II, III ve IV
E) I, III, IV ve V

11.

I İ’câzu’l-
Kur’ân

“… Eğer doğru söyleyenler iseniz, 
haydi siz de onun benzeri on sure 
getirin ve Allah’tan başka çağırabile-
ceğiniz kim varsa onları da yardıma 
çağırın.” (Hûd suresi, 13. ayet.)

II Muhkem
“… İyi davranış, asla evlere arkaların-
dan gelip girmeniz değildir…” (Bakara 
suresi, 189. ayet.)

III Hurûf-i 
Mukattaa

“Elif. Lâm. Mim. Bu, kendisinde şüphe 
olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmek-
ten sakınanlar için yol göstericidir.” 
(Bakara suresi, 1-2. ayetler.)

IV Mecaz

“Onlar, hidayete karşılık dalaleti satın 
aldılar. Ancak onların bu ticareti ka-
zançlı olmamıştır…” (Bakara suresi, 
16. ayet.)

V Kıssa

“Hani biz meleklere: Âdem’e secde 
edin demiştik. İblis hariç hepsi secde 
ettiler. O yüz çevirdi ve büyüklük tas-
ladı, böylece kâfirlerden oldu.” (Ba-
kara suresi, 34. ayet.)

Bu tabloda verilen kavramlar ve bununla ilgili örnek 
ayet eşleştirmelerinden hangisi/hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II 
D) II ve IV
E) III ve IV

12. Fîl suresiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Allah’ın (c.c.) Kâbe’ye verdiği öneme işaret edilir.
B) Mekke ve etrafında yaşayan kabilelerin açlıktan 

korunduğu vurgulanır.
C) İslam dinine tuzak kuranların planlarını Allah’ın 

(c.c.) boşa çıkaracağının mesajı verilir.

D) Allah’ın (c.c.), kullarını yardımsız bırakmayacağı 
vurgulanır.

E) Fil ashabına karşı Allah’ın (c.c.) Kureyş kabilesine 
olan yardımı ve nimeti hatırlatılır.

13. Aşağıdakilerden hangisi Kureyş suresinden çıkarılabi-
lecek ilkelerden biri değildir?
A) İnsanların ve toplumların birbirine kaynaşmaları 

Allah’ın (c.c.) lütfunun bir eseridir.
B) İnsanın çabasının, çalışmalarının karşılığını vere-

rek onu başarılı kılan Allah’tır (c.c.).
C) Kullarını doyurarak rızıklanmalarını sağlayan ve 

onların kalplerini korkulardan emin kılan Yüce Al-
lah’tır.

D) Kâbe’yi ve onun bulunduğu beldeyi emin kılan Al-
lah’a (c.c.) kulluk edilmelidir.

E) Yapılan ibadetlerin ihlas içinde gösterişten uzak 
yapılması gerekmektedir.

14. “Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının; çünkü 
bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın, birbirini-
zin gıybetini yapmayın; herhangi biriniz, ölmüş karde-
şinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak bundan tiksin-
diniz! Allah’a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri 
çokça kabul etmektedir, rahmeti sonsuzdur.”
(Hucurât suresi, 12. ayet.)
Bu ayette;

I. Gerçek bilgi ve kanıta değil, tahmine dayalı hüküm 
olan zan

II. İnsanlarla tartışmak anlamındaki münakaşa etmek
III. İnsanların gizliliklerini araştırma anlamındaki te-

cessüs
IV. İnsanları arkalarından çekiştirmeye karşılık gelen 

gıybet
V. Hakaret etmek, aşağılamak yani tahkir

kötü huy ve alışkanlıklarından hangileri yasaklanmıştır?

A) I ve III
B) I ve IV
C) I, II ve IV
D) I, III ve IV
E) I, II, IV ve V
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11. Sınıf 

15. “Hayır, hayır! Doğrusu onların işledikleri kötülükler 
kalplerini paslandırmıştır.” (Mutaffifîn suresi, 14. ayet.) 
Bu ayeti açıklama sadedinde Peygamber Efendimiz: 
“Kul bir günah işlediği vakit kalbinde siyah bir nokta 
oluşur. Eğer tövbe edip vazgeçer, af dilerse kalbi yine 
parlar. Ama döner tekrar yaparsa o leke büyür, nihayet 
bütün kalbini kaplar. İşte Kur’an’da Yüce Allah’ın ‘Doğ-
rusu onların işledikleri kötülükler kalplerini paslandır-
mıştır.’ ayetinde bildirdiği pas budur.” (Ahmed b. Han-
bel, Müsned, VII, 240.) buyurmuştur.
Bu parçadan hareketle Hz. Peygamber’le ilgili;
I. Kendisine verilen tebyin görevini yapmıştır.
II. Ayetteki mücmel ifadeye açıklık getirmiştir.
III. Kur’an dışında bir hüküm ortaya koymuştur. 
IV. Günahın mahiyetini açıklamıştır.
ifadelerinden hangisine/hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) III ve IV

16. I. Kur’an ayet ayet baştan sona tefsir edilmemiştir.
II. Geniş fıkhi açıklamalar ve tarihî bilgilere yer verilmiştir.
III. İcmalî (kısa) mana ile yetinilmiş, ayetlerin ayrıntısına 
girilmemiştir. 
IV. Daha çok, garip lafızlarla ilgili açıklamalar yapılmıştır. 
Sahabe Dönemi tefsiriyle ilgili bu bilgilerden hangisi/
hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, III ve IV
E) II III ve IV

17. Rivayet yoluyla nakledilen sözlü ve dağınık hâldeki ya-
zılı bilgileri toplayıp düzenli bir şekilde yazıya geçirerek 
kitap oluşturmaya “tedvin” denir. Tefsirle ilgili rivayet-
lerin tedvini üç aşamada gerçekleşmiştir:
I. Birinci aşamada Kur’an yazıya geçirilmiş, diğer yazılı 
veya sözlü bilgilerin ona karışması önlenmiştir. 
II. İkinci aşamada tefsirle ilgili bilgiler toplanıp müstakil 
eserler yazılmıştır.
III. Üçüncü aşamada Kur’an’ı baştan sona tefsir eden 
eserler yazılmaya başlanmıştır. 
Tefsirin tedvin dönemiyle ilgili numaralanmış 
bilgilerden hangisi/hangileri yanlıştır? 
A) Yalnız I
B) Yalnız II 
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

18. Türkçe tefsir çalışmalarıyla ilgili aşağıda verilen bilgi-
lerden hangisi yanlıştır?
A) Büyük Tefsir Tarihi isimli eseri Ömer Nasuhi Bil-

men kaleme almıştır.
B) Hasan Basri Çantay’ın tefsir alanında en meşhur 

eseri Kur’an-ı Hakîm ve Meal-i Kerim’dir.
C) Celal Yıldırım’ın İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri 

adlı eseri son dönem tefsir çalışmalarındandır.
D) İsmail Hakkı Bursevî’nin Rûhu’l-Beyân adlı tefsiri 

bu alanın önemli bir örneğidir.

E) Hak Dini Kur’an Dili, geleneksel birikim ile mo-
dern bilimler arasında bağ kurmayı hedefleyen 
bir eserdir.

19. I. Yetimler ve miskinler, toplumun korunmaya muhtaç 
kesimleridir. 
II. İbadetler Allah (c.c.) ile kul arasındadır.
III. Topluma karşı sorumluluklar ihmal edilmemelidir.
IV. İbadetlerde ruh ve öz, şekilden daha önemlidir.

Numaralanmış ifadelerden hangisi/hangileri Maûn 
suresinin tefsirinden çıkarılamaz? 
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I, II ve III
E) II, III ve IV

20. Aşağıdaki tabloda Kevser suresinde geçen bazı kav-
ramlar ve anlamları verilmiştir. Kavramların önündeki 
paranteze, doğru tanıma ait rakam yazılarak eşleştirme 
yapılacaktır. 

(    ) a. Kevser 1. Kurban kesmek

(    ) b. Ebter 2. Buğz ve düşmanlık eden

(    ) c. Şani 3. Soyu kesik olmak

(    ) d. Nahr 4. Bol hayır ve lütuf

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde eşleştirme 
doğru yapılmıştır? 

a b c d
A) 3 4 2 1
B) 1 2 4 3

C) 1 3 2 4
D) 4 2 3 1

E) 4 3 2 1

TEFSİR TESTİ BİTTİ. 
HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA TESTİNE GEÇİNİZ.
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11. Sınıf Hitabet ve Mesleki Uygulama Testi

1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının “Hitabet ve Mesleki Uygulama Testi” için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. •	 “Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer 
bunu yapmazsan O’nun elçiliğini yapmamış olur-
sun. Allah seni insanlardan koruyacaktır...” (Mâide 
suresi, 67. ayet.) 

•	 “İçinizden insanları hayra davet eden, iyiliği emre-
dip kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. 
Onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmrân suresi, 104. 
ayet.)

Verilen ayetlerde vurgulanan ortak husus aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Kur’an'ın mesajının insanlığa iletilmesinin gerek-

liliği
B) İnsanın yaptıklarından bir gün sorumlu tutulacağı
C) Allah’ın (c.c.) her zaman kullarının iyiliğini istediği
D) Dünya hayatında gerçek kurtuluşa nasıl erileceği
E) Allah’ın (c.c.), kullarına karşı çok merhametli ol-

duğu

2. Tebliğ yaparken muhataplarımıza saygılı davranmalı, 
onlara yumuşak söz ve güler yüzle hitap etmeliyiz. Zira 
güler yüzlü ve yumuşak sözlü insanlar, toplum içinde her 
zaman sevilir ve sayılırlar. Tebliğ yapan kişi, samimi ol-
malı, söz ve davranışları birbiriyle tutarlılık göstermelidir.
Metne göre aşağıdakilerden hangisi tebliğ yapan 
kişiden beklenmeyen bir davranıştır?
A) İletişimde bulunduğu insanları dinleyip onları 

anlamaya çalışmak
B) Söz ve davranışları arasında uyum olmasına dik-

kat etmek
C) Tebliğ görevi sırasında kişisel işlerine öncelik vermek
D) Konuşmasında hilm içerisinde olup sözleri ile 

kimseyi kırmamak
E) Tebessüm etmenin tebliğ görevinin bir gereği ol-

duğunun farkında olmak

3. “Ağzınıza geldiği gibi yalan yanlış konuşarak ‘Bu helal-
dir, bu haramdır.’ demeyin çünkü Allah hakkında asıl-
sız şey söylemiş olursunuz, Allah hakkında asılsız şey 
söyleyenler de kesinlikle iflah olmazlar.” (Nahl suresi, 
116. ayet.)
Bu ayetten yola çıkarak din görevlisinin hangi niteliği 
taşıması gerektiği söylenebilir?
A) Temsil gücü
B) Hedef kitleyi tanıma
C) İletişim becerisi
D) Duygulara hitap etme
E) Güvenilirlik

4. Toplumda din görevlileri öteden beri toplumun önderi 
olarak kabul edilir ve toplum tarafından saygı ile karşı-
lanırlar. Camide beş vakit namaz kıldırmanın yanında 
insanları dinî konularda bilgilendirme, cenaze, düğün, 
sünnet, askere gönderme, hac/umre yolculuğuna 
uğurlama, hasta ziyaretleri, yeni doğan bebeklere isim 
koyma gibi birçok alanda din hizmeti faaliyetlerini yü-
rüterek toplumun bu alanlardaki ihtiyacını giderirler. 
Kısacası din görevlilerinin hizmet alanı cami ile sınırlı 
olmayıp toplumun her alanını kapsar. 
Bu parçada din hizmeti ile ilgili vurgulanan konu 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Tarihî gelişimi
B) Psikolojik etkileri
C) Toplumsal işlevi 
D) Bireysel faydası 
E) Kurumsal yapısı

5. Din hizmetleri alanında görev yapan kişiler irşat vasıta-
sıyla İslam’ın doğru ve güzel bir şekilde insanlara ulaş-
tırılması için çaba gösterirler. Hutbe ve vaazlar irşat 
faaliyetinin en yoğun olarak yerine getirildiği alanlar-
dır. Cami dışındaki farklı mekân ve zamanlarda da irşat 
yapılabilir. Söz gelimi ad koyma, sünnet, nikâh, cenaze 
törenlerinde yapılan konuşmalar dinî mesajların ulaş-
tırılması için bir fırsattır.
Metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Vaaz ve hutbeler en başta gelen irşat faaliyetleridir.
B) İslam dinini tebliğ etmenin bir yolu da merasim-

lerdir.
C) Ad koyma törenleri dinî konuşmaların yapılması 

için önemli bir fırsattır.
D) Din görevlileri cami içinde ve dışında irşat faali-

yetlerini sürdürmelidir.
E) İrşat faaliyeti en çok cami içinde hutbe ve 

vaazlarla gerçekleştirilmelidir.

6. İnsanlar arasındaki iletişimde beden dilinin önemli 
bir yeri vardır. Beden dili jest ve mimiklerle gerçekle-
şir. Baş, el-kol, ayak-bacak hareketleri ya da bedenin 
tümünün kullanımı jestleri oluşturur. Beden dili, sözlü 
mesajı güçlendirir, anlamı kuvvetlendirir.
Beden dili sayesinde;
I. Kendimizi kolayca ifade edebiliriz.
II. Kendimize olan güvenimiz artar.
III. Konuşmamız bütünlük kazanır ve etkili sonuçlar verir.
IV. Konuşmamız tekdüze ve sıkıcı olur.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri beden dilini etkili 
kullanmanın olumlu sonuçlarındandır? 
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) III ve IV
E) I, II ve III
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7. Söz ola kese savaşı
Söz ola bitire başı
Söz ola ağulu aşı
Bal ile yağ ede bir söz

Kişi bile söz demini
Demeye sözün kemini
Bu cihan cehennemini
Sekiz uçmağ ede bir söz.

                                       (Yunus Emre)

Bu şiirde vurgulanan konu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güzel söz söyleme çabası
B) Hitabeti etkili kullanmanın önemi 
C) Hitabetin muhataptaki algısı
D) Etkili hitabet için çalışmanın önemi
E) Hitabette anlaşılır bir dil kullanma

8. •	 “Sizler kitabı okuduğunuz hâlde insanlara iyiliği 
emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı 
kullanmıyor musunuz?” (Bakara suresi, 44. ayet.)

•	 “Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri 
söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söyleme-
niz Allah katında çok çirkin bir davranıştır.” (Saff 
suresi, 2-3. ayetler.)

Verilen ayetlerde hitabetin hangi ilkesi vurgulanmıştır?
A) Söz-davranış uyumunu sağlamak
B) Muhataba olumlu yaklaşmak
C) Müjdeyi ön plana çıkarmak
D) Muhatabın duygularına hitap etmek
E) Etkili ve güzel konuşmak

9. Dinî hitabette hutbe ve vaazın hazırlanışı kadar 
sunumu da önemlidir.
Buna göre;
I. Kıyafetin temiz, düzgün ve uyumlu olmasına dikkat 
edilmelidir.
II. Sade bir Türkçe kullanmaya özen gösterilmelidir.
III Cemaatin anlayabileceği ifadeler ve üslup kullanıl-
malıdır.
IV. Konuda tekrarlara yer verilmelidir.
ifadelerinden hangisi/hangileri vaaz ve hutbe 
sunumunda dikkat edilecek hususlardandır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) III ve IV
E) I, II ve III

10. İmam Hatip Lisesi 11. Sınıf öğrencisi olan Ali’nin 
hutbesini dinleyen öğretmeni, değerlendirme formunu 
şu şekilde doldurmuştur:

DEĞERLENDİRME FORMU

Ölçütler Evet Kısmen Hayır
Dikkat çekici bir giriş 
yapıldı mı? X

Hutbenin dili cemaatin 
anlayacağı şekilde açık 
mı? X

Konuşmada akıcılık 
sağlandı mı? X

Hutbe adabına uyuldu 
mu? X

Ses tonu etkili bir şekilde 
kullanıldı mı? X

Müjde ve uyarı dengesi 
gözetildi mi? X

Buna göre Ali’nin, aşağıdakilerden hangisini yapması 
gerektiği söylenemez?

A) Cemaatin seviyesine daha çok dikkat etmelidir.
B) Konuşmasında akıcılık sağlamalıdır.
C) Ses tonunu etkili kullanmalıdır.
D) Hutbe adabına daha fazla dikkat etmelidir.
E) Müjde-uyarı dengesine dikkat etmelidir.

11. •	 İki bölümden oluşur.
•	 Sözlükte “bir topluluk karşısında yapılan etkileyici 

konuşma” anlamına gelir.
•	 Cuma günü farz namazdan önce, bayram günlerinde 

ise bayram namazından sonra okunur.
Yukarıdaki açıklamalar aşağıdaki kavramlardan han-
gisine aittir?
A) Vaaz
B) Hutbe
C) Sohbet
D) İrşat
E) Tebliğ
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12. •	 “… Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana ko-
laylaştır. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyi anla-
sınlar.” (Tâhâ suresi, 25-28. ayetler.)

•	 “… Rabbim! İlmimi arttır…” (Tâhâ suresi, 114. 
ayet.)

•	 “Ey Rabbim! Bana iktidar verdin ve bana rüyaların 
yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! 
Dünyada da ahirette de beni yönetip himaye eden 
sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kul-
ların arasına kat!” (Yûsuf suresi, 101. ayet.)

Bu ayetlerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangi-
sine ulaşılamaz?
A) Allah (c.c.), insanı dünya ve ahirette yönetip hi-

maye edendir.
B) İnsan, kendi hayatının yegâne belirleyicisidir.

C) Allah (c.c.), insanın ilim yolunda olmasını teşvik 
eder.

D) Sorunların çözümünde Allah’tan yardım istemek 
gerekir.

E) İnsan, hayatının her anında Rabbinin engin 
lütfuna sığınmalıdır.

13. (I) Hakkaniyete dayalı ilişkilerin dünyada huzura, 
ahirette ise kurtuluşa vesile olduğunu unutmayalım. 
(II) Özel hayatımızda her türlü kul hakkını ihlal 
etmekten sakınalım. (III) Tüyü bitmedik yetimin hakkını 
düşünerek kamu görevini ağır bir emanet olarak kabul 
edelim. (IV) Zira ihlal edilen kamu hakkı, zayi edilen 
vakıf malı aynı zamanda binlerce kul hakkı demektir. 
(V) Her insanın malını ve meşru kazancını koruma 
hakkı vardır. (VI) Her hayırlı işin sevabı olduğu gibi, her 
ihmal ve hatanın da kul ve kamu hakkı doğuracağını 
bilerek yaşayalım. 

Bu hutbe metninde aşağıdakilerden hangisi düşünce-
nin akışını bozmaktadır? 
A) II
B) III
C) IV
D) V 
E) VI

14. Yahya, hutbeye çıkan arkadaşı Bekir’in sözlü sunum 
becerisi ile ilgili olarak ona şunları söylemiştir:

I. Dinleyicilerin tepkisi olumlu oldu.
II. Gereksiz sesler çıkarmadın.
III. Akıcı ve anlaşılır konuştun
IV. Yerinde vurgulamalar yaptın.
V. Duaları ezberden ve düzgün şekilde okudun.

Bu ifadelerden hangisi sözlü sunum becerisi ile ilgili 
değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

15. •	 “İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü 
meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtu-
luşa erenlerdir.” (Âl-i İmrân, 104. ayet.)

•	 “Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı üm-
metsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıko-
yarsınız ve Allah’a inanırsınız…” (Âl-i İmrân suresi, 
110. ayet.)

Bu ayetlerde müminlere verilen ortak mesaj nedir?

A) Her Müslüman, imkânları ölçüsünde iyiliği hâkim 
kılmaya çalışmalıdır.

B) Birlik ve beraberliği sağlamak bütün Müslüman-
ların görevidir.

C) İslam toplumlarında, topluma önderlik edecek bir 
grup bulunmalıdır.

D) Müslüman toplumlarda sosyal kontrol mekaniz-
ması kurulmalıdır.

E) Müslüman’ın temel görevi sadece öğüt vermektir.
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16. I. Konuyla ilgili örnek olay, hikâye ve kıssalara yer 
verilmelidir. 

II. Sunum sonunda konuyu toparlayıcı kısa bir özet 
yapılmalıdır.

III. Sunum yaparken soru-cevap ve benzeri yöntemle-
re başvurulmamalıdır.

IV. Sunumun planlanan zaman içerisinde bitirilmesi-
ne özen gösterilmelidir. 

V. Sunum konusunun günlük hayatla ilişkilendirilme-
sine gerek yoktur.

Vaaz sunumunda dikkat edilecek hususlar göz önüne 
alındığında numaralandırılmış cümlelerden hangisi/
hangileri yanlıştır?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve IV
D) II ve V
E) III ve V

17. Hz. Peygamber’in (s.a.v.), “Allah güzeldir, güzelliği se-
ver.” (Müslim, “İman”, 147.) hadisi İslam’ın estetiğe 
verdiği önemi göstermektedir. İslam toplumunda, 
musikinin ibadetlerde Müslümanlara şevk ve heyecan 
vermesi ilk olarak Peygamberimiz döneminde, Kur’an 
kıraati ve ezan okuma gibi dinî formlarda kendini gös-
termiştir. Peygamberimiz, “Kur’an’ı seslerinizle süsleyi-
niz.” (Buhârî, “Tevhid”, 52.) buyurarak Kur’an’ın güzel 
bir sesle okunmasını istemiş, bulunduğu meclislerde 
sesi güzel olan sahabilere Kur’an ve ezan okutmuştur.
Metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) İslam dini, estetiğe önem vermiştir.

B) Kur’an’ın güzel bir sesle okunması teşvik edilmiştir.
C) Dinî musikinin çeşitli formları vardır.
D) Ezanın güzel okunması dinleyenlere zevk verir.
E) Kur’an’ın güzel kıraatle okunması sünnettir.

18. Dinî musiki formları; cami musikisi ve tasavvuf musikisi 
olmak üzere ikiye ayrılır. Belli başlı cami musikisi form-
ları şunlardır: Ezan ve kamet, namaz tesbihatı, mevlit, 
ilahi, sala, tekbir. Tasavvuf musikisi ise daha çok ritme 
dayalı, bazen bir veya birkaç enstrümanın da kullanıl-
masıyla ortaya çıkar. Tasavvuf musikisi formları şu şe-
kilde sıralanabilir: Mevlevi ayini, mersiye, kaside, ism-i 
celal, durak, şuğul, savt ve nefes. Naat ve ilahi ise ortak 
formlarıdır.
Metinden çıkarılacak en kapsamlı yargı aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Musikiyi etkileyen en önemli faktör dindir.
B) Cami musikisi türleri camideki ibadet ve faaliyet-

lerle uyumludur.
C) Tasavvuf musikisinin ayırıcı özelliği ritme dayalı 

olmasıdır.
D) Dinî musikinin alt türleri ve çeşitli formları vardır.
E) Naat ve ilahi tasavvuf ve cami musikisinin ortak 

formlarındandır.

19. Ezan aracılığıyla insanlar bir taraftan namaza çağrı-
lırken diğer taraftan inanç esaslarından olan Allah’ın 
varlığı ve birliği, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) O’nun elçisi 
olduğu ve asıl kurtuluşun ahiret mutluluğunda bulun-
duğu gerçeği açıklanmış olur. Namaz vakitleri dünyanın 
güneş karşısındaki konumu ve kendi çevresinde dönü-
şü ile oluşur. Bu durum göz önünde bulundurulduğu 
takdirde Müslümanların yaşadığı her yerde günde beş 
defa okunan ezan kesintisiz devam etmekte ve bu ilahi 
mesaj günün her anında yeryüzünden yükselmektedir.
Metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Ezanda inanç esaslarına yer verilmektedir.
B) Namaz vakitleri dünyanın her yerinde aynıdır.
C) Ezan, Müslümanlara tevhid ve nübüvveti anlatır.
D) Ezanın işlevlerinden biri namaz ibadetine çağrı 

olmasıdır.
E) Ezan günde beş vakit Müslümanlara Yüce Allah’ı 

hatırlatır.

20. I. Mevlit törenine Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlamak
II. Bahir aralarını aşır, ilahi ve kasideler ile süslemek
III. Bahirlerin her birini farklı makamlarla okumak
IV. Mevlidi Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile bitirmek
Usulüne uygun olarak mevlit okumak isteyen birisi 
yukarıdakilerden hangilerini uygulamalıdır?
A) I ve IV
B) II ve III
C) I, II ve IV
D) II, III ve IV 
E) I, II, III ve IV

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA TESTİ BİTTİ. 
MESLEKİ ARAPÇA TESTİNE GEÇİNİZ.
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11. Sınıf Mesleki Arapça Testi

1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının “Mesleki Arapça Testi” için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. في َمْوسم الَحّج الّتالي َقِدَم ِاْثنا َعَشَر َرُجال ِمن َيْثِرب، 

َفاْلَتَقْوا ِبَرُسول ال ملسو هيلع هللا ىلص، َوأْسَلُموا، َفَقاَل َلُهم: » َباِيُعوِني َعلى 

: أاّل تُْشِرُكوا ِباِل َشْيًئا، َوال َتْسِرُقوا، َوال َتْزنُوا ، َوال َتْقُتلوا 

أْوالَدُكم، َوال َتْأتوا ِبُبْهَتان َتْفَتروَنُه َبْيَن أْيِديُكم َوأْرُجلُكْم، 

َوال َتْعُصوِني ِفي َمْعُروف«.
Bu parçada aşağıdaki olayların hangisinden bahsedil-
mektedir?
A) َفْتح َمّكة
B) َغْزوة بْدر
C) َبْيعة الَعَقبة األولى
D) ْضوان َبْيعة الِرّ
E) الِهْجرة إلى الَحَبشة

2. نة ---- ِمن الِبْعَثة ِاْلَتَقى النَِّبّي � ِبِستَّة أْشَخاٍص ِمن  ِفي السَّ

أْهل ---- ِعند الَعَقَبة ِفي ---- َفَدَعاُهم ِلـ ----، َفأْسَلُموا.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere getirilebilecek söz-
cük ve ifadeler yerleştirildiğinde aşağıdakilerden han-
gisi dışarda kalır?

A) الَحاِدَية َعَشَرة
B) َيْثِرب
C) ِمَنى
D) اإلْسالم
E) ِالَتَقْوا

3. َجال ِمن َيْثِرب َفاْلَتَقوا ِبَرُسوِل اِل ملسو هيلع هللا ىلص َفَعرَض َعَلْيهم  قِدم الّرِ
اإلْسالم َفأْسَلُموا، َوَقاَل: » َباِيُعوِني َعلى : أْن ال تُْشِرُكوا ِباِل 

 َشْيًئا، َوال َتْسِرُقوا، َوال َتْزنُوا ، َوال َتْقُتُلوا أْوالَدُكم،
 َوال َتْأتُوا ِبُبْهَتان َتْفَتُروَنُه َبْيَن أْيِديُكم َوأْرُجِلُكْم، َوال َتْعُصوِني 

ِفي َمْعُروٍف«.
Bu parçada kaç tane nehy-i hazır vardır?
A) ۳
B) ٤
C) ٥
D) ٦
E) ٧

4. َبْعد َبْيعة الَعَقَبة األوَلى َقِدَم َوْفد ِمن ُمسِلِمي الَمِديَنة، َوَكانُوا 

ثالثة َوَسْبعين َرُجال َواْمَرأَتْيِن، َفأْسَلموا، َوَباَيعوا َرسوَل 

ال � َبْيعة الَعَقبة الثّاِنية، َعلى أْن َيْحموُه َوَينُصروُه، َوَلُهم 

َفاع َعلى الّدْعوة. الَجنَّة، َفَكاَنْت َبْيعة َعلى النُصَرة َوالّدِ
Bu parçada kaç tane mazi fiil bulunmaktadır?
A) ۳
B) ٤
C) ٥
D) ٦
E) ٧

5. ِاْمَتَنَعْت َشْيماء َعن ُمَساَعَدة ----.

َسَقَط الَوَلُد ِمن ----.

ِاْسَتْيَقَظْت ---- ِمن َنوِمها.

 يُِشيُر ---- إلى الَمسِجِد.
Verilen cümlelerdeki boşluklara gelebilecek sözcük-
ler yerleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışarda 
kalır?  

A) راَفة الزَّ
B) اإلمام
C) َفاِطمة
D) َدّراَجته
E) أَبَوْيها

6. ﴿ فاْصَدْع  بِما تُْؤَمُر  َواَْعرِْض َعِن الُْمْشِكنَي ﴾  )ُسوَرُة الِْْجر، ٩٤(
Bu ayeti kerime ile Hz. Peygamber’e verilen emir 
nedir?

A) ْعوة الَجْهِريّة  الدَّ
B) إْنذار األقاربين
C) رة الِهْجرة إلى الَمدينة الُمَنوَّ
D) ا اْسِتْمرار َدْعوة النّاس ِسرًّ
E) الَمنع ِمن َدْفن الَبنات
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8.
ا  ين َوَيْقَرُؤوَن الُقْرآن ِسرًّ َوَكانُوا َيَتَلّقوَن َتعاِليم الّدِ

ِفي َدار األْرَقم.
.I

َوَكاَن أْغَلُبُهْم ِمن الُفَقَراء والَعِبيد.  .II

يَّة  َنْحو  ّرِ ْعَوة  الّسِ َكاَن َعَدُد الِّذيَن أْسَلُموا ِفي الدَّ
أْرَبِعيَن َرُجال َواْمَرأة. 

.III

يق،  ّدِ َوَكاَن ِفيِهم َبْعض األْغِنَياء، ِمنُهم أبُو َبكر الّصِ
َوُعْثَمان ْبن َعّفان،

.IV

Verilen cümleler aşağıdakilerden hangisinde anlam 
bütünlüğünü sağlayacak şekilde sıralanmıştır?
A) I, II, III ve IV
B) I, III, IV ve II
C) II, III, IV ve I
D) III, II, IV ve I
E) IV, III, II ve I

7. َب  َرْت ُقَريش ُمقاَطعة َبِني َهاِشم َوَبِني الُمطَِّلب. َكذَّ َقرَّ
َراَب  اُر الطََّعاَم َوالشَّ الُمْشركوَن النَِّبيَّ � ِفي َدْعَوِتِه. َمَنَع الُكفَّ

َعن النَِّبي � َوأصَحابه.
Parçada altı çizili olan kelimelerin türü sırasıyla  
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Fiil – Me’fulun bih – Fail
B) Fail – Me’fulun bih – Fiil 
C) Mef’ulun bih – Fail – Fail
D) Me’fulun bih – Fail – Fiil
E) Me’fulun bih – Fiil – Fail 

9. Aşağıdakilerden hangisi fiil cümlesi değildir?

A) ِاْسَتَمرَّ النَِّبيُّ � ِفي َدْعَوِتِه.
B) الم َجاء إلى النَِّبّي � َوُهَو ِفي َغار  ِجْبِريل َعَلْيه السَّ

ِحَراء. 
C) َوأَخَذ النِّبّي � َيْنَتِظُر َمْوِسم الَحّج؛ ِلَيْعِرَض اإلْسالَم 

َعلى الَعَرب. 
D) ِاْجَتَمَع ِفي َمْوسم الَحّج التَّاِلي ِبَثالَثة َوَسْبِعيَن َرُجال 

َواْمَرأَتْيِن.
E) َرة.  أِذَن النَِّبّي � ِللُمْسِلِميَن ِبالِهْجَرة إلى الَمِديَنة الُمَنوَّ

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde irab bakımından 
yanlışlık vardır?

A) الَوْرَدَتْيِن َجِميَلَتاِن
B) الُمْسِلُموَن َصاِدُقوَن
C) الَفَتَيات ُمْجَتِهَداٌت
D) النُُّجوم َكِثيَرةٌ
E) َياِسيُّوَن َباِرُعوَن الّسِ

10. Cerh ve ta’dil ilmi bakımından aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) الَجْرح ُهو الَقْول ِبأنَّ ِحْفَظُه َضِعيف، أو ُهَو َغْير ِثَقة.

B)
اِوي أي الُحْكُم َعَلْيِه ِبالَعداَلة  التَّْعِديل: ُهَو َتْزِكَية الرَّ
ْبط. َوالضَّ

C) َظَهَر الَجْرح َوالتَّْعِديل ُمْنُذ َصْدِر اإْلْسالم.

D)
ِريَعة  ِعْلُم الَجْرح َوالتَّْعِديل أْسَهم ِفي ِحْفظ الشَّ
االْسالِميَّة.

E) َيْرَتِبُط ِعْلم الَجْرح َوالتَّْعِديل ِبنُصوص األَحاديث.

13. َما األَحاِديث الِتي َيِجُب الَعَمل َواالْسِتْدالل ِبَها؟
Bu sorunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
A) ِحيح، الَحَسن، الُمَتَواِتر الصَّ
B) عيف، الَمْوضوع ِحيح، الضَّ الصَّ
C) الَمْقبول، الَمْردود، الُمَتَواِتر
D) عيف، الَمْوضوع، الَمْردود الضَّ
E) عيف، الَمْوضوع، الّصحيح الضَّ

11. اِن، َفالِعلُم ِمْفتاُح ُكّلِ  اْلِعْلُم نُوٌر، َوالَجْهُل َظالٌم، َوُهَما ُمَتضادَّ
ر، َولَهَذا َحثََّنا الُقْرآُن َعلى  ٍم، َوالَجْهُل َعاِئق أَماَم ُكل َتَطوُّ َتَقدُّ

َطلب الَمِزيِد ِمنُه: ﴿... َوقُْل َرّبِ زِْدِن ِعلًْما ﴾ )سورة طه، ۱۱٤(
Bu parçada altı çizili olan kelimenin irabı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) الُمبَتَدأ، َمْرفوع بالّضّمة.
B) الَخبر، َمْرفوع بالّضّمة.
C) الَخبر، َمرفوع باأللف.
D) الُمبتَدأ، َمنصوب باأللف.
E) الَخبر، َمْبِنّي َعلى الَكْسرة.



15

Mesleki Arapça Testi

M
ill

î E
ği

tim
 B

ak
an

lığ
ı D

in
 Ö

ğr
eti

m
i G

en
el

 M
üd

ür
lü

ğü

11. Sınıf 

16. » َخْيُرُكم َمْن َتَعلََّم الُقْرآن َوَعلََّمُه.« )أْخَرَجُه الُبَخارِي يف تـَْفِسري 
الُقْرآن، َرَقم اَلِديث ٤٧۳٩ (

Bu hadis-i şeriften hareketle aşağıdaki yargıların 
hangisine ulaşılabilir?

A) Kur’an, Müslümanların kitabıdır.

B) Kur’an bize namazı dosdoğru kılmamızı emreder.

C) İlim öğrenmek kadın-erkek her Müslümana 
farzdır.

D) Kur’an’ı öğrenen ve öğreten insanların en 
hayırlısıdır.

E) Kur’an’da ilim öğrenmeye dair teşvikler vardır.

17. َقاَل َعِلي ْبُن أِبي َطاِلب: » األْنِبَياُء أْفَضل َخْلق اِل ُكّلِهم، ُهم 
الُمْصَطفون األْخَيار، الّداعوَن إلى ِعبادة اِل َوَتْوِحيِدِه...«

Aşağıdakilerden hangisi verilen cümlede bulunan 
çoğul kelimelerden biri değildir?
A) اأْلْنِبَياُء
B) اْلُمْصَطفوَن
C) اُعوَن الدَّ
D) األْخَيار
E) ِعَباَدة

15. Aşağıdakilerden hangisi marife çeşitlerinden biri 
değildir?
A) اْسم الَعَلم
B) الفاِعل
C) ااِلْسم الَمْوُصول
D) ف باإلَضاَفة الُمَعرَّ
E) ِاْسم اإلشاَرة

19. اإليمان هو ---- بالَقْلب و ---- بالّلِسان.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden 
hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) التَّْصِديق – االْسِتْسالم
B) اإلْقرار – إْكراه
C) التَّْصديق – اإلْقرار
D) ااِلْسِتْسالم – اإلْكراه
E) اإليمان – اإلْسالم

14. Hadis ilmiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır?
A) َند َوالَمْتن. ُن الَحِديث ِمن ُجْزئَْيِن، ُهَما: السَّ َيَتَكوَّ
B) َجاِل. َسَند الَحِديث َفُهَو ِسْلِسَلة الّرِ
C) َنِد. الَمْتن َفُهَو َنصُّ الَحِديث الِّذي َيْأِتي َبعَد السَّ
D) علم الحديث ُهو الِعلم الِّذي َيْدُرُس َما َيتَعلَُّق بَقول اِل.
E) اآلَحاد: َما َرَواُه َراٍو أو أْكَثر، لِكنَّ أَقّل ِمن َعَدد ُرَواة 

الُمَتواِتر.

18. ِاخَتار الُ ِلَنِبيَُّه ملسو هيلع هللا ىلص ---- اإلْعالن َعن الدَّْعَوِتِه إلى ----.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden 
hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) َتأِجيل – الَمَل
B) ِسًرا – الّصدام
C) َيَتَسبَّب – ُقُريش
D) الَمَل – َتأجيل
E) الّدعَوة - الَمَل 

20. ﴿ اَِذا ُزلْزِلَِت اْلَرُْض زِلَْزالََهاۙ 1 َواَْخرََجِت اْلَرُْض اَثَْقالََهاۙ 2 
ُث اَْخَبارََهاۙ 4 بِاَنَّ َربََّك  َوقَاَل اْلِنَْساُن َما لََهاۚ 3 يَوَْمئٍِذ ُتَّدِ

اَوْٰح لََهۜا ٥﴾ )سورة الزِْلزال، ٥-۱(
Verilen ayet-i kerimelerden hareketle aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?

A) ماء. َيْوم الِقيامة تَُزْلِزل السَّ
B) َيوم اْلِقَيامة تُْخِرُج اأْلْرض َما ِفيَها.
C) في ذلك الَيْوم ال يْسَتْغِرب اإِلنْسان ِمّما َيحُدث.
D) ث اآليات عن اإليمان ِبالَقَدر. َتَتَحدَّ
E) ّية الِعْلِم.  َهذه اآليات َتتَحّدث َعن أَهّمِ

MESLEKİ ARAPÇA TESTİ BİTTİ. 
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.



16

M
ill

î E
ği

tim
 B

ak
an

lığ
ı D

in
 Ö

ğr
eti

m
i G

en
el

 M
üd

ür
lü

ğü

11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi

1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi” için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. “Hayatı Anlamlandırmada Ahirete İmanın Yeri” konu-
lu bir sunu hazırlayan öğrencinin aşağıdaki ayetlerden 
hangisine, çalışmasında yer vermesi beklenmez?
A) “İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler ya-

panlar başkadır; onlar için kesintisiz bir ödül var-
dır.” (İnşikâk suresi, 25. ayet.)

B) “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sına-
mak için ölümü ve hayatı yaratandır...” (Mülk su-
resi, 2. ayet.)

C) “... O, Allah’ın elçisidir ve peygamberlerin sonun-
cusudur...” (Ahzâb suresi, 40. ayet.)

D) “Yaptıklarına karşılık kendileri için saklanan müj-
deyi hiç kimse bilemez.” (Secde suresi, 17. ayet.)

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

2. (I) Dünyaya gelişinde pek âciz bir canlı olan insan, ha-
yatının sonraki devrelerinde gelişip doğaya müdahale 
edebilen bir varlık hâline gelir. (II) Ölümsüz bir âlem 
olan ahiretin varlığını benimsemek insanın yaratılışın-
da bulunan bir özelliktir. (III) Ondaki bu gelişme kendi-
sinde ebediyet duygusu meydana getirir. (IV) İnsanın, 
ölümden korkması bu ebediyet duygusuna bağlanabi-
lir. (V) Hâlbuki insan her canlı gibi kendisinin de bir gün 
öleceğini bilir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi dü-
şüncenin akışını bozmaktadır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

3. I. Ahiret gününe inanmak, İslam inanç esaslarından 
biridir.
II. Ahiret inancının kişisel ve toplumsal faydaları vardır.
III. Ahiret inancı, dünya nimetlerini terk etmeyi gerekli 
kılar.
Ahiret inancıyla ilgili numaralanmış ifadelerden han-
gisi/hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

4. “Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dün-
yadan da nasibini unutma...” (Kasas suresi, 77. ayet.)
Aşağıdaki hadislerden hangisi doğrudan bu ayetin ko-
nusuyla ilgilidir?
A) “Allah temizdir, temizliği sever; kerem sahibidir, 

keremi sever; cömerttir, cömertliği sever.” (Tir-
mizî, Edep, 41.)

B) “Âdemoğlunun iki vadi dolusu malı olsa üçüncü 
bir vadi daha arzu eder…” (Müslim, Zekât, 116.)

C) “Her doğan fıtrat üzere doğar.” (Buhârî, Cenâiz, 79.)

D) “Sağlığında hastalığın için, hayatında da ölümün 
için bir şeyler hazırla.” (Buhâri, Rikak 3.)

E) “İnsanların çoğu, sıhhatin ve boş vaktin kıymetini 
bilmezler.” (Buhârî, Rikak, 1.)

5. Dikilmek, ayağa kalkmak, durmak ve canlıların Yüce Al-
lah’ın huzurunda saygıyla duracakları gün anlamlarına 
gelir. Kur’an-ı Kerim’de, bazı ayetlerde dünya düzeni-
nin bozulması ve dünya hayatının sona ermesi olarak 
tanımlanırken bazı ayetlerde de insanların Allah (c.c.) 
tarafından diriltilmeleri, mahşer yerinde toplanmaları 
anlamında kullanılır.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kıyamet
B) Ahiret
C) Ecel
D) Kabir
E) Mahşer

6. Berzah, dinî terim olarak ölümden sonra başlayıp mah-
şerdeki dirilişe kadar devam edecek olan zamana de-
nir. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki bir geçiş 
dönemini ifade eder. Ölen herkes berzah âlemine gi-
recektir.
Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi berzah âlemiy-
le ilgilidir?
A) “Nihayet onun canını aldı ve onu kabre koydu. 

Sonra dilediği bir vakitte onu yeniden diriltecek-
tir.” (Abese suresi, 21-22. ayetler.)

B) “Ölümü en çok hatırlayanlar ve ölüm sonrası için 
en güzel şekilde hazırlananlar müminlerin en akıl-
lı olanlarıdır.” (İbn Mâce, Zühd, 31.)

C) “Her canlı ölümü tadacaktır...” (Âl-imrân suresi, 
185. ayet.)

D) “Onları ilk defa yaratmış olan diriltecektir. Çünkü 
O, hakkıyla her türlü yaratmayı bilendir.” (Yâsîn 
suresi, 79. ayet.)

E) “Ölüyü (kabre kadar) üç şey takip eder: Ailesi, 
malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, biri kalır. Ço-
luk çocuğu ve malı döner, ameli (kendisiyle) kalır.” 
(Buhârî, Rikak, 42.)
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11. Sınıf 

7. Aşağıdakilerden hangisi vefat eden bir Müslüman 
için geride kalanların yapması gereken görevlerden 
değildir?
A) Ardından dua etmek
B) Cenaze namazını kılmak
C) Cenazeyi defnetmek
D) Ardından ağıt yakmak
E) Varsa borçlarını ödemek

8. Kur’an-ı Kerim’de Müslüman’ın hayatında karşılaştığı 
olumsuz durumlarda nasıl davranması gerektiği açık-
lanmaktadır. Hayatta çeşitli olumsuzluklarla karşılaşan 
insanların bunlara sabırla karşı koyması istenmekte, bir 
yakını vefat eden müminin, “Biz Allah’a aidiz ve elbet 
ona döneceğiz.” (Bakara suresi, 156. ayet.) teslimiyeti 
ile Allah’ın (c.c.) takdirine rıza göstermesi gerektiği be-
lirtilmektedir.
Bu parçaya göre;
I. Yakınların ölümünde Allah’ın (c.c.) takdirine razı 
olunmalıdır.
II. Olumsuzluklar karşısında mütevekkil olunmalıdır.
III. Sabrın da bir sınırının olduğu bilinmelidir.
yargılarından hangisi/hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

9. • “(Resulüm) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak 
gönderdik.” (Enbiyâ suresi 107. ayet.)

• “Ant olsun, size içinizden öyle bir peygamber geldi 
ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Çünkü 
o size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve 
merhametlidir.” (Tevbe suresi 128. ayet.)

Bu ayetlerde Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aşağıdaki 
özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Güvenilir olması 
B) Merhametli olması
C) İbadete önem vermesi
D) Danışarak iş yapması
E) Kararlı olması

10. Allah (c.c.) insanlara, onların içinden seçtiği elçileri 
vasıtasıyla vazifelerini bildirir, dinlerini öğretir. Yüce 
Allah, kullarından dilediği kimseyi peygamber olarak 
seçer. Peygamberlerin hepsinde bazı ortak özellikler 
vardır: Milletlerinin lisanıyla konuşmaları, zeki olmaları 
ve günah işlememeleri gibi. Ayrıca onlara, peygamber-
liklerini ispat etmeleri için bazı mucizeler verilmiştir.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi peygamber-
ler için söylenebilir?
A) Günah işleyebilirler.
B) Karşılaştıkları her zorluğu aşmışlardır.
C) Çok çalışarak peygamber olmuşlardır.
D) Araplara gönderilmişlerdir.
E) İnsanlardan seçilmişlerdir.

11. Tarihin her döneminde maddi ve manevi gücü eline ge-
çiren bazı kişiler insanlara zulmetmiş hatta ilahlık tasla-
mışlardır. Ancak hayatının büyük kısmını mücadelelerle 
geçirmiş olan Hz. Muhammed (s.a.v.) her türlü imkâna 
sahip olduğu bir dönemde bile “Ben ne bir kralım ne 
de zorbayım, bilakis Kureyş’ten kurutulmuş et yiyen bir 
kadının oğluyum.” (İbn Mâce, Et’ıme, 30.) demiştir. 
Bu parçada Hz. Muhammed’in (s.a.v) hangi yönü vur-
gulanmaktadır?
A) Mütevazı olması
B) Müsamahakâr olması

C) Hayata iyimser bakması
D) Affedici ve merhametli olması
E) Adil olması ve hakkı gözetmesi

12. •	 “Merhamet etmeyene Allah da merhamet et-
mez.” (Ebu Dâvûd, Edeb, 16.)

•	 “Ben, ancak dağıtıcıyım. Veren Allah’tır. (Hazineler 
O’nundur.)” (Müslim, 2/719, 1037.)

•	 “Kim Müslüman kardeşine alçak gönüllü davra-
nırsa Allah onu yükseltir. Kim kibirlenir, üstünlük 
taslarsa Allah onu alçaltır.” (Taberani, Evsat, 7707.)

•	 “Her işittiğini yayması kişiye yalan olarak yeter.” 
(Müslim, Mukaddime, 5.)

•	 “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız; müjdeleyiniz, 
nefret ettirmeyiniz.” (Buhârî, Cihâd, 164.)

Verilen hadisler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle 
ilişkili değildir?
A) Mütevazılık

B) Doğruluk

C) Cömertlik

D) Merhamet
E) Cesurluk
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11. Sınıf 

13. Peygamberler kendi görevini yerine getirdikten sonra, 
insanların bunu kabul edip etmemesi, onun için bir 
başarı ölçüsü olamaz. Onun içindir ki Kur’an’da şöyle 
buyrulmuştur: “Allah’a itaat edin, Resul’e de itaat edin 
ve kötülüklerden sakının. Eğer itaatten yüz çevirirseniz 
bilin ki Resulümüzün vazifesi apaçık duyurmak ve bil-
dirmektir.” (Mâide suresi, 92. ayet.)
Bu parçada Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hangi görevi 
açıklanmaktadır? 
A) Teşri
B) Beyan
C) Tebliğ
D) Temsil
E) Tebyin

14. “Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri za-
man, hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için 
kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. 
Kim Allah’a ve Resulü’ne karşı gelirse, şüphesiz ki o 
apaçık bir şekilde sapmıştır.”

(Ahzâb suresi, 36. ayet.)
Bu ayete göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Hz. Peygamber’in söz ve davranışları Müslüman-

lar için bağlayıcıdır.
B) Dinin hükümlerine uymayanlar doğru yoldan sap-

mış sayılır.
C) İslam’a göre kadın ve erkek aynı derecede dinin 

emirlerine muhataptır.

D) İnsanların yaptıkları işlerde irade ve tercihlerini 
kullanma hakları yoktur.

E) Müslüman olmak Allah’a (c.c.) ve Hz. Peygam-
ber’e birlikte iman etmeyi gerektirir.

15. Aşağıdaki ayetlerden hangisi içerik bakımından diğer-
lerinden farklıdır?
A) “Ey peygamber! Seni şahit, müjdeci, uyarıcı, iz-

niyle Allah’a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir ışık 
olarak gönderdik.” (Ahzâb suresi, 45-46. ayetler.)

B) “Sana ne iyilik gelirse Allah’tandır. Sana ne kötü-
lük gelirse kendindendir. (Ey Muhammed!) Seni 
insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit 
olarak Allah yeter.” (Nisâ suresi, 79. ayet.)

C) “… O size hem daha önce hem de bu Kur’an’da 
Müslümanlar adını verdi ki peygamber size şahit-
lik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz...” (Hac 
suresi, 78. ayet.)

D) “Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de 
onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman, ba-
kalım onların hâli nice olacak!” (Nisâ suresi, 41. 
ayet.)

E) “İşte böylece, siz insanlara şahit olasınız, peygam-
ber de size şahit olsun diye sizi vasat (örnek) bir 
ümmet yaptık…” (Bakara suresi, 143. ayet.)

16. Bir gün Peygamberimizin yanına bir kişi gelir. Sahabi-
lerin daha önce hiç görmediği ve tanımadığı bu şahıs, 
Peygamberimize, ‟İman nedir?” diye sorar. Efendimiz, 
‟İman; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberle-
rine, ahiret gününe ve hayrı ve şerriyle kadere inan-
mandır.” buyurarak cevap verir. O şahıs bu kez, ‟İslam 
nedir?” sorusunu yöneltir. Allah Resulü, ‟İslam, Al-
lah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Al-
lah’ın elçisi olduğuna şahitlik etmen; namazı kılman, 
zekâtı vermen, ramazan orucunu tutman ve eğer gü-
cün yetiyorsa haccı yerine getirmendir.” cevabını verir. 
Yabancı şahıs bu kez, ‟İhsan nedir?” diye sorar. Hz. 
Peygamber ihsanı şöyle tanımlar: ‟İhsan, Allah’ı görü-
yormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü sen O’nu gör-
mesen de O seni görmektedir.” (Müslim, İman, 1.) 
Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ula-
şılamaz?
A) Müslüman kişi, İslam’ın inanç esaslarını kabul et-

melidir.
B) Allah’tan peygamberlere vahiy getiren melek 

Cebrail’dir.
C) Müslüman, ibadetlerini yerine getirme konusun-

da titiz olmalıdır.
D) Kul, Allah’ın (c.c.) her an kendisini gördüğü bilinci 

içinde davranmalıdır.
E) İman ve İslam kavramları birbirinden farklı an-

lamlar taşır.

17. Dinimizin ibadetler konusunda önem verdiği temel 
ilkelerden biri ihlastır. İhlas, ibadetlerin sadece Yüce 
Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla yapılmasıdır. Her 
mümin bu bilinçle ibadetlerini, severek, isteyerek ve 
samimiyetle yapmalıdır. Nitekim her gün namazda 
okunan Fâtiha suresinin - - - -  ayeti bu anlayışı ifade 
etmektedir.
Verilen parçada boş bırakılan yere aşağıdaki ayetler-
den hangisi getirilmelidir? 
A) “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.” (Fâtiha 

suresi, 1. ayet.)
B) “Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Al-

lah’a mahsustur. ” (Fâtiha suresi, 2. ayet.)
C) “O, Rahman’dır ve Rahim’dir. Ceza gününün mali-

kidir. ” (Fâtiha suresi, 3-4. ayetler.)
D) “Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yar-

dım dileriz.” (Fâtiha suresi, 5. ayet.)
E) “Bize doğru yolu göster. ” (Fâtiha suresi, 6. ayet.)
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11. Sınıf 

18. Müslüman’ın en fazla önem vermesi gereken husus-
lardan biri takva sahibi olmaktır. Çünkü Yüce Allah 
Kur’an’da Müslümanlardan bunu istemektedir. Kur’an-ı 
Kerim’in birçok ayetinde, Allah (c.c.), Müslümanları 
kendisinden korkmaya, sakınmaya yani takva sahibi ol-
maya yönlendirmektedir. 
Aşağıdaki ayetlerden hangisi, parçada anlatılanlara 
örnek olarak verilemez?
A) “Ant olsun ki biz Musa’ya, kullarımla birlikte ge-

celeyin yola çık da size yetişilmesinden korkmak-
sızın ve boğulmaktan endişe etmeksizin onlara 
denizde kuru bir yol aç, diye vahyetmiştik.” (Tâhâ 
suresi, 77. ayet.)

B) ‟Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta 
tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir 
topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. 
Adil olun. Bu, Allah’a karşı gelmekten sakınmaya 
daha yakındır. Allah’a karşı gelmekten sakının. 
Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haber-
dardır.” (Mâide suresi, 8. ayet.)

C) ‟Ey iman edenler! Aranızda gizli konuşacağınız 
zaman günahı, düşmanlığı ve Peygamber’e karşı 
gelmeyi fısıldamayın. İyilik ve takvayı konuşun. 
Huzuruna toplanacağınız Allah’tan korkun.” (Mü-
cadele suresi, 9. ayet.)

D) ‟Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir di-
şiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi 
kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Al-
lah yanında en değerli olanınız, ondan en çok 
korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden 
haberdardır.” (Hucurât suresi, 13. ayet.)

E) “Ey iman edenler! Allah’tan, O’na yaraşır şekilde 
korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin.” 
(Âl-i İmrân suresi, 103. ayet.)

19. “Ant olsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. 
Ancak, iman edip de salih ameller işleyenler, birbir-
lerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye 
edenler başka (onlar ziyanda değillerdir).” (Asr suresi, 
1-3. ayetler.)
Bu ayetlerle ilgili en kapsamlı yargı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) İman etmeyenlerin kurtuluşa eremeyecekleri 

bildirilmiştir.

B) Birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müjde-
lenmiştir.

C) Bir Müslüman’ın sahip olması gereken temel 
özelliklere vurgu yapılmıştır.

D) Zamana yemin edilerek onun insan hayatındaki 
önemine dikkat çekilmiştir.

E) Maddi ve manevi zorluklar karşısında kişiye sabır 
ve dayanıklı olması öğütlenmiştir.

20. Meal: “De ki: Rabbimin sözleri için denizler mürekkep 
olsa ve bir o kadar mürekkep ilave etseydik dahi Rab-
bimin sözleri bitmeden önce mutlaka deniz tükenirdi.”  
(Kehf suresi, 109. ayet.)
Tefsir: Bu ayete göre Allah’ın (c.c.) sözleri ifadesinden 
maksat O’nun ilmi ve hikmetidir. Yüce Allah’ın ilim ve 
hikmeti sonsuz ve sınırsızdır, denizler ise büyüklüğüne 
rağmen sonlu ve sınırlıdır. Şu hâlde Allah’ın ilmini ve 
hikmetini yazmak için denizlerin tamamı mürekkep 
olarak kullanılsa, bir o kadar da ilave edilse yine de Al-
lah’ın ilmini yazmaya yeterli olmaz. - - - - ayetindeki 
ifade de böyledir. 
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi-
si getirilmelidir?
A) “Şüphesiz biz Davud’a ve Süleyman’a da bir ilim 

verdik. Bizi mümin kullarının birçoğundan üstün 
kılan Allah’a hamdolsun, dediler.” (Neml suresi, 
15. ayet.)

B) “Eğer buna rağmen size cevap vermezlerse artık 
biliniz ki o gerçekten Allah’ın ilmiyle indirilmiştir ve 
O’ndan başka ilah yoktur…” (Hud suresi, 14. ayet.)

C) “Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mü-
rekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona ka-
tılsa Allah’ın sözleri yine de tükenmez. Şüphesiz 
Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sa-
hibidir.” (Lokman suresi, 27. ayet.)

D) “…Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. 
İlimde derinleşmiş olanlar, O’na inandık, hepsi 
Rabbimiz katındandır, derler. (Bu inceliği) ancak 
akıl sahipleri düşünüp anlar.” (Âl-i İmrân suresi, 
7.ayet.)

E) “Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlar ise on-
lara şöyle diyeceklerdir: Ant olsun, siz, Allah’ın 
yazısına göre, yeniden dirilme gününe kadar kal-
dınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. Fakat siz 
bilmiyordunuz.” (Rûm suresi, 56.ayet.)
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