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ÇÖZÜMLER

3 Diğer sayfaya geçiniz.

1. C Kur’ân’ın toplanma işi bitince Zeyd b. Sâbit onu baş-
tan sona okumuş ve Ahzab sûresinin 23. âyetinin 
eksik olduğunu fark etmiş, bizzat kendisinin de 
Resûlullah’tan dinleyerek öğrendiği bu âyeti sadece, 
Huzeyme b. Sâbit’in yanında bularak Mushaf’taki ye-
rine kaydetmiştir. Sonra Kur’ân’ı bir defa daha baştan 
sona okumuş, bu defa Tevbe sûresinin son kısmının 
(yani son iki âyetinin) eksik olduğunu fark etmiş, on-
ları da sadece Huzeyme b. Sâbit el-Ensârî’nin yanın-
da bularak Mushaf’taki yerlerine yazmıştır.

2. D Verilen özellikler kral peygamberlerden Hz. Davud’a 
aittir. Demircilik yapmış olan Hz. Davud’a Zebur ve-
rilmiştir.

3. B A, C, D ve E de verilen bilgiler doğrudur. Hz. Pey-
gamber, sonradan meydana gelecek hâdiseleri rü-
yasında görür ve onlar aynen onun gördüğü gibi 
gerçekleşirdi. Bu rüyalara errü’ya’s- sâdika veya 
er-rü’ya’s-sâliha denmektedir. Ancak sâdık rüya 
ile hiçbir ayet inmemiştir. Sâdık rüyayı, ilâhî vahye 
bir hazırlık safhası ya da vahyin çok yakında inmeye 
başlayacağına dair bir işaret olarak görmek gerekir.

4. E A, B, C ve D de verilenler Hz. Osman mushafının 
farklılıklarıdır. Bu mushafta not ve şerhler yer alma-
mıştır. Ayrıca bu mushafta fasl ve vasl söz konusu-
dur. Vasl: Kelimenin son harfinin, onu takip eden 
kelimenin baş harfiyle kaynaştırılması. FasI: Kelime-
nin son harfinin, onu takip eden kelimenin ilk harfiyle 
kaynaştırılmaması.

5. E A, B, C ve D de verilenler Tevbe suresinde yer alır. 
Rıdvan beyatı Fetih suresinde zikredilir.

6. E A, B, C ve D de verilenler sahih kıraatlerin şartla-
rındandır. Bu şartların hepsini birden taşıyan kıraât 
sahihtir. Bazıları, kıraâtın sahih olması için üçüncü 
şarta gerek olmadığını belirtmektedirler.

7. B Kıraâtların Bugünkü Durumu Şöyledir: Asım kıraâtı: 
Müslümanların ekseriyeti Kur’ân’ı, Âsim kıraâtinin 
Hafs rivayetine göre okumaktadır. Nâfi kıraâtı: Mı-
sır hariç, Kuzey Afrika’da yaşayan Müslümanlar 
Kur’ân’ı, Nâfi kıraâtinin Verş rivayetine göre okurlar. 
Ebû Amr’ın kıraâtı: Sadece Sudan’ın bir kısmı.

8. D Vakf-ı tâm ve vakf-ı kâfî olan yerlerde durduktan son-
ra peşinden gelen kelimeden başlamak uygun olur. 
Vakf-ı hasen, âyet sonunda ise takip eden âyetin ba-
şından okunarak devam edilir, eğer âyet ortasında 
yapılmışsa, mananın bütünlüğünü sağlamak şartıy-
la o kelimeden veya daha geriden alınarak başlanır. 
Vakf-ı kabihlerde ise, yine mana bütünlüğü göz önü-
ne alınarak o kelimeden veya daha geriden alınarak 
başlanır.

9. A B, C, D ve E de verilenler tefsir ile te’vil arasındaki 
farklardandır. Tefsîr, Hz. Peygamber ve sahabeden 
geldiği için kesinlik arz eder; te’vîl herhangi bir ka-
rineden/ delilden dolayı lafzın muhtemel manaların-
dan birisini tercih etmek anlamı taşıdığı için katiyet  
(kesinlik) ifade etmez. Kaynağı itibariyle tefsîr tevkifî/
ilâhî beyanlara, te’vîl bireysel ictihâdlara dayalıdır.

10. D Medd-i lin kolay ve yumuşak uzatılabilen med de-
mektir. Meddi lin harfleri iki tanedir. Vav ve ya’dır. 

11. D Med (uzatma) harfleri üçtür: (و  ی  ا) Bunlardan biri 
harekesiz olarak bir harfin önüne gelirse meddi tabiî 
olur. Önüne geldiği harfi ‘bir elif miktarı’ bir parmak 
kalkacak kadar uzatır.

12. A Temel tefsir yöntemleri rivayet tefsir yöntemi ve di-
rayet tefsir yöntemidir. Verilen tefsir yöntemi rivayet 
tefsir yöntemidir. Rivayet sözlükte, birini su kayna-
ğına götürmek ve su içirmek anlamlarına gelir. Bir 
kaynağa gitmek, başka bir ifadeyle nakle dayan-
mak demektir. Terim olarak “Kur’ân’ı Kur’ân, Hz. 
Peygamber’in sünneti ve selefin açıklamaları ile tef-
sir etmek” demektir.

13. C Muhaddisler, bir râvînin adâletini genel olarak iki 
yöntemle belirlemeye çalışmışlardır. 1. Şöhret 2. 
Tezkiye. Ravinin zabtını tespit yolları da ikidir. 
Bunlar: Mukayese ve imtihandır. 

14. E Söylemediği veya yapmadığı halde Hz.Peygamber’e 
-sallellahu aleyhi ve sellem- nispet edilen söz ve iş-
lerle ilgili haberlere mevzu hadis denir. Verilenlerin 
hepsi hadis tarihinde görülen uydurma sebepleridir. 

15. E Zayıf terimi hem isnadın vasfı (râvî) hem de rivayet 
edilen haber/hadis (mervî) için kullanılmıştır. Zayıf 
ifadesi hicrî ikinci asrın ilk yarısından itibaren mu-
haddisler arasında bilinmekteydi. Rivayet asrı olan 
hicrî üçüncü asırdan önceki dönemlerde zayıf hadisi 
nitelemek üzere merdûd, metrûk, münker, sakîm türü 
kullanımlar daha yaygındı. Zayıf hadisin çok çeşitli 
olmasının birçok nedeni vardır. I, II, III ve IV de veri-
lenler bu nedenlerdendir.

16. A Verilen özellikler İbnu’l-Cevzi’nin el-Mevzu’at adlı 
eserine aittir. İbn Arrâk tarafından telif edilen ese-
rin adı Tenzîhu’ş-şerîa’dır. Eser İbnü’l-Cevzî ve 
Suyûtî’nin yukarıda tanıtılan iki kitabını ihtisar edip 
onlarda bulunmayanları da ilâve ederek fıkıh konula-
rına göre bir araya getirmektedir.
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17. E Raviʼde Görülen Kusurlar
Adaletle İlgili Kusurlar: 1. Kizbur-râvi (yalancılık) 
2. İttihâmuʼr - râvî (yalancılıkla itham) 3. Fıskuʼr-râvî 
(fasıklık) 4. Bidʼatuʼr-râvî (bidʼatçılık) 5.Cehâlet (bilin-
mezlik)
Zabt İle İlgili Kusurlar: 1. Kesteruʼl-galât (Çok hata 
yapmak) 2. Fartuʼl - gafle (Çok yanılmak) 3. Vehim 
(Yanılma) 4. Muhalefetüʼs-sikat (sika ravilere muha-
lefet) 5. Sûüʼl-hıfz (Kötü hafıza)

18. B Verilen tanım mükatebeye aittir. Münavele: Hadis ho-
casının hadislerini ihtiva eden kitabını rivayet etmesi 
için talebe- sine elden vermesi veya kitabın kendisi-
ne ait olduğunu ifade etmesi demektir. İʼlâm: Hadis 
hocasının hadis veya hadis kitabını rivayet için her-
hangi bir açıklamadan bulunmadan öğrenciye gös-
tererek bunları sema yoluyla aldığını ifade etmesidir. 
Vasiyyet: Hadis hocasının rivayet ettiği bir kitabı, 
ölümünden veya seyahate çıkmadan önce birisine 
vasiyyet etmesidir. Vicâde: Bir kişinin herhangi bir 
ravinin, hadis kitabı müellifinin el yazısı ile yazılmış 
ki- tabını veya bazı hadislerini bulup ele geçirmesi-
dir.

19. B Yıl içerisinde nisap helak olursa takvim yılı da sona 
ermiş olur. Nisap yeniden elde edildiğinde takvimde 
yeniden başlar. Her malın zekatı yılda birdir. Bizzat 
Hz. Peygamber çifte zekatı (izdivâcüʼz - zekât) ya-
saklamıştır.

20. C Verilen hac çeşidi temettü haccıdır. Temettü haccın-
da ayrı ihramlarla umre ve haccın yapılması sözko-
nusudur. Bu haccda hacı adayının umre ihramına 
şevval başında girip umre sonrası ile hac ihramı ara-
sında memleketine dönmemesi gerekir.

21. D Hedy kurbanları ile ilgili olarak I, II, III ve V de verilen-
ler doğrudur. Hedy kurbanları, kurban bayramında 
kesilen kurbanlar (udhiye) gibidir. Hedy harem sını-
rında kesilmelidir. Kesenin usul ve füruu onun etin-
den yiyebilir. Eti Harem dışına çıkarılıp dağıtılabilir.

22. E A, B, C ve D de verilenler Hanefilere göre kurban ol-
mayı engelleyen kusurlardır. Şaşı, uyuz, deli, aksak, 
kulakları delik veya enine yarılmış, boynuzsuz veya 
boynuzun bir kısmı kırık, iğdiş edilmiş, dişlerinin az 
bir kısmı dökülmüş hayvanlarda bu kusurlar küçük 
kusurlar olup kurbana engel değildir.

23. A Verilen yemin fevr yeminidir. Yemin lağv, yanlışlık-
la yapılan yemindir. Yemin-i Gamus, yalan yemindir. 
Yemin münʼakide vaad yeminidir.

24. B Verilen açıklama ashabu’l-feraize aittir. Bu gruba 
giren mirasçılar on birdir. Ancak değişik durumlara 
göre bunlar için kırk pay durumu (kırk hal) söz konu-
su olur. Bu on bir mirasçı Kitap, sünnet ve icmâ ile 
belirlenmiş olup pay durumları birbirinden farklıdır.

25. D İslam Cahiliye hukukuna yönelik üç temel tutum be-
nimsemiştir. 1. İbkâ: İslamʼın ilkelerine tamamen 
uyumlu olan hususların alınması. 2. İslâh: Bazı ku-
ral ve kurumların düzeltilerek kabul edilmesi. Talak 
hükümleri buna örnek gösterilebilir. 3. İlgâ:  Bazı ku-
ral ve kurumların tamamen yürürlükten kaldırılması.  
Mehirsiz ve mübadele şeklinde evlilik gibi.

26. E İcabın sakıt olduğu haller şunlardır: 1. İcabı yapanın 
icaptan dönmesi 2. Mucibin vefatı Akit konusunun 
helak olması 3. Mucibin ehliyetini yitirmesi 4. Akit ko-
nusunun değişmesi 5. İcabın yöneldiği kişinin icabı 
reddetmesi.

27. E İslam inanç esaslarını ele alan akâid kitaplarında, 
meleklerin mi yoksa peygamberlerin mi daha üstün 
olduğu konusu (tafdîl) tartışılmıştır. Bu husus itika-
dı ilgilendiren temel bir mesele olmamakla beraber, 
varlıklar arası hiyerarşi ve insana verilen değer açı-
sından önemlidir. Bu konuda ortaya atılan görüşler, 
büyük ölçüde konuyla ilgili olan nasların yorum-
lanmasından kaynaklandığı için itikâdî açıdan bir 
bağlayıcılık taşımamaktadır. I, II ve III de verilenler 
doğrudur. 

28. B A, C, D ve E de verilenler kelam için kullanılan isim-
lerdendir. Bunlar yanında nazar ve istidlal ilmi ile 
kelam ilmi de bu ilim için kullanılmış isimlerdir. El-
Vasiyye Ebu Hanife’nin eserinin adıdır.

29. C Verilen açıklama kirtas olayı olarak isimlendirilmiştir. 
Şia kâğıt kalem gelse idi Hz. Ali’nin adı halife olarak 
yazdırılacaktı düşüncesinde olup bu olayı hilafetin 
ehli beyte ait olması hususunda gerekçe olarak gös-
terirler.

30. D Verilen açıklama Nazzam tarafından ortaya atılan te-
orilerden tafra teorisine aittir. Tafra teorisi, hareketin 
varlığı kabul edilmesi durumunda sonsuz bir me-
safenin katedilmesi gerektiğini, bunun da mümkün 
görülmediğini ileri sürerek hareketin varlığını kabul 
eden tezi çürütmeyi amaçlayan Zenon’un görüşü ile 
benzerlik arz eder.
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31. A Verilen bilgiler Gaylan ed-Dımaşki’ye aittir. İrade 
özgürlüğü konusundaki düşünceleriyle Maʼbed el-
Cühenî ve Kaderiyye Fırkasının doğuşunu hazırla-
mıştır. İlahî sıfatların zatının aynı olduğu ve Kuranʼın 
yaratılmış (mahlûk) olduğu şeklindeki düşüncele-
ri Muʼtezileʼnin tevhid prensibinin temelini oluştur-
muş; irade özgürlüğü konusundaki düşünceleri ise 
Mu”tezileʼnin adalet prensibini meydana getirmiştir.

32. B Verilen açıklamalar Mutezilenin usul-i hamsesinden 
adalet prensibine aittir. Allahʼın adil olması, kullara 
ait eylemleri yaratmaması anlamına gelir. Bu ilkeye 
göre, Allahʼın kullarına güçlerinin yetmeyeceği bir 
şeyi istemesi caiz değildir. Muʼtezile adâlet anlayış-
larına özel önem verdiklerinden dolayı kendilerine 
ehlüʼl-adl adını vermişlerdir.

33. C Verilen açıklama Ta’dil – Tecvir olarak literatürde yer 
alır. Adl kelimesinden türeyen “tadil” “doğru davran-
mak, adaletle hükmetmek” anlamlarına gelir. “Cevr” 
kökünden türeyen “tecvir” ise “zulmetmek, haksızlık-
ta bulunmak” demektir. 

34. C I, II ve IV de verilenler psiko sosyal sebepler iken, 
tahkim olayı, hilafet olayı, cemel ve sıffın savaşları 
sosyo politik olaylardandır.

35. B Haricilere topluluk adı olarak “Hâriciyye ve havâric” 
şeklinde kullanılır. Fırka muhalifleri kelimenin “din-
den, haktan, insanlardan ve Hz. Aliʼden uzaklaşan, 
yönetime isyan edenler anlamına geldiğini söylerler. 
Haricilerle ilgili dinden çıkanlar anlamında “marika” 
kelimesi kullanılmıştır. Hariciler kavramı “Allahʼa ve 
peygamberine hicret edenler” olarak tanımlamışlar-
dır. Yine Hariciler kendilerine Ehl-i Şurât (canlarını 
ve mallarını Allahʼa satanlar) demişlerdir. Muhakki-
me (hakemi reddedenler), Hârûriyye (İlk toplandıkla-
rı Harûrâʼya nispetle) ve Vehbiyye (Reisleri Abdullah 
b. Vehbʼe nispetle) isimleri de hariciler için kullanıl-
mıştır. Vehhabiyye adı haricilere verilmemiştir.

36. C Selefilere göre, Kurʼan mahlûk değildir.  Hayır ve şer 
bütünüyle Allahʼtandır. Ruʼyetullah vardır. İman tari-
finde tasdik – ikrar – amel üçlüsü vardır. Amel ima-
nın bir parçasıdır. İman ile İslam birbirinden ayrıdır. 
Büyük günah sahibi kâfir sayılmaz. İmandan çıkmış 
ancak İslamʼdan çıkmamıştır. Kıyamet alametleri ve 
ahiret ahvali yorumsuz kabul edilmelidir.

37. A Verilen tanım hülul kavramına aittir. Teşbîh: Allahʼın 
ve kulun birbirine benzemesi. Hudusʼl – İlm: Allahʼın 
bir şeyi daha sonra bilmesi. Bedâ: Allahʼın bir şeyi 
iyi olarak bilmişken aksinin zuhur etmesi. Vesayet: 
İmamların peygamberlerin vasisi olup gaybı bilmele-
ri. Recʼat: Bir kısım imamın ölmeyip gözden kaybol-
duğu ancak daha sonra tekrar döneceği.

38. C Verilen kavramlar Nusayrilik ile ilgilidir. İnanç esasla-
rı el – Hâsıbîʼnin Kitâbüʼl – Mecmuʻuna dayanır.  Ali 
“mana”, Muhammed “isim” veya “hicâb”, Selman ise 
“bâb”dır. İlki “ayn” ikincisi “mim”, üçüncüsü ise “sin” 
ile sembolize edilir. (AMS) Yaratılış, ilah olan Aliʼye 
nispet edilir. Aliʼnin zatının nurundan Muhammed, 
Muhammedʼin kendi nurundan Selmanʼdan da beş 
yetim olan Mikdad b. Esved, Ebû Zer, Abdullah b. 
Revahâ, Osman b. Maʼzûn ve Kanber Kâdân oluş-
muştur.

39. A Verilen bilgiler Balım Sultan’a aittir. Bektaşilikte asıl 
kuruluş 15. yy. sonlarında Balım Sultanʼın tarikatın 
başına geçmesiyle olmuştur. Asıl adı Hızır Bali olan 
Balım Sultan ikinci pir (pîr-i sânî) kabul edilir. Balım 
Sultanʼla Kızılbaşlık ile Bektaşilik daha da farklılaş-
mıştır.

40. B Medine’de antlaşma gereği herkes huzur içinde ya-
şayacaktı. Ancak ihanetleri sonucunda sırasıyla 
Beni Kaynuka - Beni Nadir - Beni Kurayza Yahudileri 
Medine’den çıkarıldı.

41. A Dördüncü ficar, Hz. Peygamber’in gençliğinde,  
I. Akabe Biatı hicrey sonrasında, Batn-ı Nahle Seriy-
yesi 624 de vuku bulmuştur. Rec’i Vakası Bedir son-
rasında vuku bulmuştur.

42. C Verilen açıklama sifare görevine aittir. Kıyâde: Cahi-
liye döneminde Mekke’nin ordu komutanlığı ve kafile 
başkanlığını ifade ederdi. Hâcib adı verilen görevli, 
Kâbe’nin anahtarlarını korur ve belirli zamanlarda zi-
yaretçilere açardı. Onun izni olmadan kimse Kâbe’ye 
giremezdi. Hz. İsmail’den beri devam eden Hicâbe 
(veya sidâne) görevi en büyük şeref kaynağıydı. 
Kubbe ve einne: Kubbe, savaş zamanı bir çadırın 
kurularak gerekli malzemenin toplanması demek-
tir. Einne ise süvari birliğinin komutanlığı demekti. 
Meselâ Uhud Gazvesi’nde İkrime b. Ebû Cehil ve 
Hâlid b. Velîd müşrik süvari birliğinin kumandanı idi-
ler. 

43. D Verilen özellikler Kusay b. Kilab’a aittir. Kusay da-
ğınık yaşayan kabilesini Mekkeʼde toplamış, 
Mekke topraklarını on parçaya bölüp kavmi ara-
sında paylaştırmıştır. Kavmin bir kısmı Mekkeʼye 
(Kureyşüʼl–Bitah), bir kısmı ise Mekke dışına yerleşti 
(Kureyşüʼl–Zevâhir). Kusay b. Kilab hacerüʼl–esvedi 
yerine yerleştiren, hac menasikini düzenleyen ve Ri-
yaset görevini üstlenen kimsedir.

44. B Hz. Peygamber’in peygamberlik öncesinde ukaz pa-
nayırında tevhid içerikli hutbesini dinlediği şahıs Kus 
b. Saide’dir. Fetret döneminde yaşamış kimselerden 
olup hanif inancına mensuptur.
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45. D İkinci Akabe Biatı ile ilgili olarak A, B, C ve E de veri-
lenler doğrudur. Mus’ab b. Umeyr I. Akabe Biatı’nda 
Medine’ye öğretmen olarak gönderilmiştir. 

46. A Bedir Savaşı Al-i İmran (13, 121-127, 173-174) ve En-
fal (7-12, 19, 42-44, 67, 71) suresinde zikredilmiştir.

47. D Verilen yapı Kubbetu’s-Sahra’dır. Sekizgen yapının 
üzeri 20 m. çapındaki kubbe ile örtülüdür. İçi zengin 
mozaik kaplamalı yapının esaslı onarını Kanuni Sul-
tan Süleyman döneminde yapılmıştır.

48. A Verilen bölüm eyvandır. Eyvan, genel olarak binala-
rın ortasında bulunan ve iç avluya açılan, üç tarafı 
kapalı, üstü tonoz örtülü mekandır.

49. E Yapı Türleri: 1. Külliyeler • 2. Dini Yapılar: Cami ve 
Mescidler Namazgahlar Türbe ve Kabirler, Tekke ve 
Zaviyeler, Dergahlar • 3. Eğitim Yapıları: Medrese, 
Darülkurra, Darülhadis, Darüttıb, Mektepler • 4. Sivil 
Yapılar:  Hastahene-Dârüşşifa - Bimarhane İmaret - 
Tabhane • 5. Su Yapıları: Bedesten, Arasta ve Çarşı-
lar.

50. C Verilen tür ve kitaplar divanlardır. Divanda şiirler na-
zım şekline göre sıralanır. En başta kaside,  terkib-i 
bend,  tercii bend ve musammatlar yer alır. Diva-
nın sonunda küçükten büyüğe doğru rubai, kıtʼa 
nazım, müstakil beyit ve mısra yer alır. Yunus Di-
vanı Anadolu Türkçesiʼnin en eski divanlarından-
dır. Hece ile yazılmıştır. Orta Asya sahasının ilk 
eseri Hoca Ahmed Yesevîʼnin Divan-ı Hikmetîʼdir. 

51. D I, II, III ve V de verilenler doğrudur. Hinduizmʼi devlet 
dini ilan eden tek ülke Nepalʼdir.

52. D Caynizm’de canlılara zarar vermeme anlamına ge-
len “ahimsa” önemli bir yere sahiptir. Ahimsa en kü-
çük canlıya bile zarar verilmemesidir. Caynizm’de et 
yemek yasaktır. Cayinlerin hedefi karmadan kurtul-
maktır. Reenkarnasyona inanırlar. Caynizm’de varlık 
hakkında gerçeğin tam olarak bilinemeyeceği anla-
mında syâdvada doktrini vardır.

53. D Verilen özellikler Budizm’e aittir. Budizm’de ibadet-
ler bireyseldir. Mabetler büyük toplulukları olacak 
şekilde yapılmamıştır. İnsanlar tek başına veya grup 
halinde mabetlere gelir ve diledikleri şekilde ibadet 
ederler.

54. E A, B, C ve D de verilenler teizmle ilgili doğru bilgi-
lerdir. Tanrı-âlem ikiliğini kaldıran, Tanrı’nın her şeyi 
ihtiva ettiğini ileri süren dinî ve felsefî bir doktrin pan-
teizmdir.

55. B Verilen anlayış panenteizme aittir. Panteizm de “her 
şey Tanrıdır” öncülü varken panenteizm de her şey 
tanrıdandır anlayışı vardır.

56. E İşrakilik, Sühreverdi el-Maktûl’ün kurduğu felsefe-
nin adıdır. Felsefesine kendisi (Hikmetüʼl - işrâk) iş-
rak felsefesi demiştir. Hakikatın akılla değil doğrudan 
sezgi veya iç aydınlanmasıyla elde edileceği savu-
nulur. İbn Sinâ ve İbn Tufeylʼin kurmaya çalıştıkları 
Doğu Hikmetiʼnin son aşamasıdır. İşrakilik gerçek ta-
raftarlarını İranʼda bulmuştur.

57. B Gazzali, Nizamiye Medresesiʼnde Kelam hocasıy-
ken felsefeseye ilgi duymuştur. Aristo ve meşşâî fel-
sefeyi özetleyen “Makâsıduʼl - Felâsife” adlı eseri 
yazmıştır. Aristocu - Yeni Eflâtuncu Farâbi ve İbn-i 
Sinâʼyı eleştiri mahiyetinde Tehâfutu felâsifeyi yaz-
mıştır. Filozofları üç meselede küfürle itham etmiştir. 
1. Âlemin kıdemi 2. Allahʼın cüzleri bilmediği 3. Dirili-
şin sadece ruhsal olacağı

58. A Verilen bilgin Emile Durkheimʼdir. Emile Durkheim, 
Auguste Comte ve Max Weber din sosyolojisinin ku-
rucuları arasında yer alır.

59. D Verilenler İbn Sina’ya aittir. İbn-i Sinâ ölüm korkusu 
ve kurtuluş yollarını “Risale fî defʼi gâmil-mevt” adlı 
eserinde işlemiştir. “Es-salâtu ve mahiyetiha” adlı 
eseriyle namazı psikolojik olarak tahlil etmiştir.

60. E Çocukta Tanrı tasavvuru çocuklar için büyük bir in-
san şeklindedir. 6 - 11 yaş arası Tanrı gittikçe ruha-
nileşir. 8 yaşından itibaren Allah diğer insanlardan 
farklı düşünülmeye başlanır. Tanrı her yerdedir, res-
mi çizilemez. Çocukta tabi bir dinî kabiliyetin varlığı 
hem dini referanslar hem de bilim çevrelerine kabul 
edilmiştir. Çocuklar 3 yaşından itibaren dini söz ve 
davranışlarla ilgilenmeye başlarlar. Çocuklar ilk ola-
rak aile büyüklerinin dini pratiklerini gözlemlerler. 
Çocukluk dönemi dindarlığı çocukların diğer psikolo-
jik özellikleri göz önünde tutularak değerlendirilmeli-
dir.

61. D Mesude öğretmenin kullandığı teknik zıt paneldir ve 
zıt panelde; sınıfta işlenilen konuların tekrarı ve pe-
kiştirilmesi için sınıf soru soran ve cevap veren ola-
rak iki gruba ayrılarak ders tekrar edilir.

62. D Altı şapkalı düşünme tekniğinde; öğrenciler farklı fi-
kirlerini ortaya koyarlar. Birey farklı durumlarda farklı 
şekilde düşünme becerisini kazanır. Öğrenciler de-
neyimlerinden çıkardıkları sonuçlardan çözümlere 
ulaşır, karar alır, duygularını tanımlar, analiz eder ve 
diğer öğrencilerin duygularını empati kurarak değer-
lendirir. Bunların doğru sıralaması aşağıdaki gibidir:

 • Beyaz şapka: Öğrenciler konuyla ilgili araştırma ya-
parlar ve somut bilimsel verileri sınıfa getirip sunar-
lar. Bu gruba aynı zamanda bilim adamı grubu denir.

 • Kırmızı şapka: Olaya duygusal açıdan bakan öğren-
cilerin oluşturduğu gruptur.

 • Mavi Şapka: Bu öğrenciler olaya tüm yönleriyle bak-
malıdır. Serinkanlı olma özelliğini öğrenciler bu yolla 
kazanabilir.



TG-9. DENEME Din Kültürü ve
  Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

M
U

R
AT

 Y
AY

IN
LA

R
I

M
U

R
AT

 Y
AY

IN
LA

R
I

7 Diğer sayfaya geçiniz.

 • Siyah şapka: Olaya karamsar olarak bakan öğrenci-
lerin oluşturduğu gruptur.

 • Sarı şapka: Olaya iyimser yönden bakan öğrencile-
rin oluşturduğu gruptur.

 • Yeşil Şapka ise: Olaya tüm öğrencilerden farklı ba-
kan ve yeni çözümler öneren öğrencilerin oluşturdu-
ğu gruba verilen isimdir.

63. E Eğitim tanımlarıyla ilgili doğru sıralama aşağıdaki 
gibi olmalıdır:
İnformal din eğitimi: Amaçlı planlı olmayan ve yaşam 
süreci içinde kendiliğinden oluşan süreçtir.
Formal din eğitimi: Bireyde din ile ilgili amaçlı, plan-
lı ve programlı davranış değişikliği meydana getirme 
sürecidir. 
Örgün eğitim: Okul çatısı altında düzenli olarak ya-
pılan eğitimdir.
Yaygın din eğitimi: Örgün eğitim sistemine hiç gir-
memiş, herhangi bir kademesinde bulunan veya bu 
kademelerin birisinden ayrılmış olan bireylere ilgi ve 
gereksinim duydukları alanlarda verilen eğitimdir.

64. B Dinini öğrenme yaklaşımında öğreten öğretmenin de 
o dine mensup olması beklenir. Bu soruda öğretme-
nin öğrencilerine yaşlılara yardım etmeyi öğretmesi 
ve beraberinde huzurevine gitmeleri dini öğrenme 
yaklaşımıyla açıklanabilir.

65. C Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde yer alan isar 
ve yardımseverlik gibi kavramları öğrencilerin zor 
öğrenmesinin nedeni bu kavramların soyut olması 
özelliği ile ilgilidir.

66. E İnsana saygı; temelinde insana saygı fikri olan bir 
eğitim anlayışı, insanın ne olduğu üzerinde düşünür, 
insanın varlık şartlarını tanımaya, anlamaya çalışır, 
insanın sahip olduğu potansiyeli değerlendirir. Soru-
da geçen; “İnsanın yaptıklarını tanıma, anlamlandır-
ma, onun düşüncelerine ve iç alemine nüfuz etme, 
insanı bütün yönleriyle ele alma eğiliminden gelir” 
açıklaması da insana saygı ile özdeşleşir.

67. A 6 Şapkalı düşünme tekniğinde öğrenciler farklı görüş 
ver düşüncelerini ortaya koyarlar. Burada Erdem’in 
93 almasına üzülmesi karamsar bir duruş siyah şap-
kayı temsil ederken, 70 alan Emine nin  iyimser bakı-
şı temsil eden sarı şapkadır.

68. A İş birlikli (kubaşık) öğrenme, Slavin, Vygotsky, Ban-
dura, J. Dewey ve Piaget tarafın dan savunulmuştur. 
Öğrencilerin;  küçük gruplar oluşturarak, bir göre-
vi yerine getirmek, bir konuyu öğrenmek ya da bir 
konuya çözüm getir mek için ortak bir amaç doğrul-
tusunda birlikte çalış maları yoluyla gerçekleşen bir 
öğrenme yaklaşımıdır. Grupla öğrenme sürecidir. 
Grup öğretiminde öğrenciler arasındaki etkileşim 
önemlidir. Her bir öğrencinin perfor mansı diğer öğ-
rencilerin ve grubun performansını etkiler. İş birlik-
li öğrenme yolunun en önemli faydası; öğrencile rin 
birbirinden öğrenmelerini, onlar arasında görev pay-
laşımı, uzlaşma, sorumluluk alma ve arkadaşlık bağ-
larını geliştirmesidir.

69. A Beyin fırtınası tekniğinde amaç kısa sürede çok sa-
yıda fikir üretmek, problem durumları na çözüm getir-
mek ve yaratıcılığı geliştirmektir. Süreçte öğrenciler 
düşüncelerini mantık süzgecinden geçirme den ifade 
edebilirler. Böyle bir durumda üretilen fikirler çılgın, 
ilginç ve sınırsız olabilir. Eleştiri yapmadan dinlenir, 
en son değerlendirme yapılır.

70. E Öğretim programlarında yer alan “Kök Değerler” 
şunlardır: 
Adalet, Dostluk, Dürüstlük, Öz Denetim, Sabır, Say-
gı, Sevgi, Sorumluluk, Vatanseverlik, Yardımsever-
lik. 
Bu değerler, öğrenme öğretme sürecinde hem ken-
di başlarına, hem ilişkili olduğu alt değerlerle ve hem 
de öteki kök değerlerle birlikte ele alınarak hayat bu-
lacaktır.

71. E Serenay Öğretmen’in A, B, C ve D de verilenlerin 
hepsine değinmesi beklenirken zararlı alışkanlıkla-
rın en çok hangisine bağımlı olduğunu sorması bek-
lenmez.

72. E Başarıya karşı başarısızlık duygusu ilkokul dönemi 
öğ renci özelliğidir. Bu nedenle bu dönemdeki öğ-
rencilerin davranışlarını pekiştirmek gereklidir. Bir 
çocuğa ailenin “Sakın yine yaramazlık yapma her 
defasında olduğu gibi”, şeklinde konuşması çocuğun 
özsaygısını zedeler ve çocuğun kendisine saygısını 
kaybetmesine sebep olur.

73. E Eğitsel oyun tekniği öğrenilen konunun keyifli bir or-
tamda gerçekleştirilmesi ile mümkündür. Bu sayede 
hem çok yönlü gelişim gerçekleşir hem de sosyalleş-
me becerisi sağlanır.

74. B Dikkat çekme dersin ilk basamağında kullanıldı-
ğı gibi tüm basamaklarda kullanılması mümkündür. 
Burada benzer soru sorulması bazen örnek bir olay 
kullanılması söz konusudur. Ayrıca verilen kazanım-
da Bloom taksonomisindeki kavrama basamağı ile 
açıklanır. Kavrama basamağında, çevirme, yorumla-
ma ve öteleme söz konusudur.

75. E Yansıtıcı düşünme becerisinde bireyin öz düzenle-
me, öz değerlendirme, öz düzenleme gibi becerile-
rin geliştirilmesi planlanır. Burada önemli olan bireyin 
kendine yönelik algısının geliştirilmesidir.

Çözüm Bitti.
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