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BİLGİ VE İNANÇ
1.

TEST - 1

Yüce Allah’ın “Her şeyi dilemesi ve bir şeyi yaratmaya veya yaratmamaya karar vermesi” anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlim

B) İrade
D) Basar

4.

• Allah’ın birliğine inanma, bir sayma, bir olarak
bakma.
• Allah’tan başkasını ibadete layık görmeme.

C) Kudret

Parçada verilenler, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

E) Hayat

A) İrade

B) Tevhit
D) İslam

Allah’ın emir ve yasaklarını peygamberler aracılığıyla bizlere bildirmesi olayıdır. Özellikle Allah’ın
varlığı ve birliği, meleklerin ve cinlerin varlığı, cennet ve cehennem gibi metafizik kavramlar bu yolla öğrenilir.

a
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m

A

2.

C) İhsan
E) Fıkıh

İTevhid: “Birlemek” “ Allah’tan başka ilâh
olmadığına inanmak.” “Lâ ilâhe illâllah sözünü tekrarlamak” manalarına gelir.

Verilen açıklamada söz edilen bilgi kaynağı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sezgi

B) Vahiy
D) Deney

a
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5.

C) Duyu
E) Akıl

• Allah Teâlâ’nın insanlar arasından Peygamber
olarak seçtiği kullarına manevi bir yol ile dilediğini bildirmesidir.
• Yüce Allah’ın emirlerini, yasaklarını ve öğütlerini doğrudan doğruya veya melek aracılığıyla peygamberlerine bildirmesidir.

Vahyin kelime anlamı; işaret etmek, gizli
ve süratli bir şekilde bir şeyi bildirmek, elçi
göndermek demektir. Terim olarak vahiy;
Allah Teala’nın insanlar arasından seçmiş
olduğu peygamberlerine İlahi bir yolla me-

Verilen açıklamada sözü edilen bilgi kaynağı
aşağıdakilerden hangisidir?

A

sajlarını, emir ve yasaklarını bildirmesidir..

A) Sezgi

B) Akıl

C) Duyu

D) Deney
Yalan üzerine birleşmelerini aklın imkansız gördüğü bir topluluğun rivayet ettiği haberdir. Bu tür
haberlerin, haber niteliği kazanabilmesi için öncelikle çok sayıda insan tarafından nakledilmesi, ikinci olarak da bu çok sayıda insanın bir araya gelip
beraberce bir yalanı haber olarak nakletme imkanlarının bulunmaması gerektiği ortaya çıkar.

B) Akıl

D) Mütevatir haber
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6.

C) Duyu
E) Sünnet

“Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe (öldükten sonra dirileceğine),
kadere, hayra ve şerre iman etmendir.” (Hadis)
Verilen hadiste tarifi yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

a

Mütevâtir, konusunun doğruluğu bilgisini bizzat kendisi veren haber anlamında
kelâm ve fıkıh terimidir.

A

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Sezgi, sezme gücü yerinde olan kimse.
Gerçeğin deneye veya akla vurmadan doğrudan doğruya kavranmasıdır.

Çözümlü Soru

Parçada verilenler İslam’ın bilgi kaynaklarından hangisine örnek olur?
A) Vahiy
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A

3.

E) Vahiy

A) İbadet

B) Tevhit
D) Ahlak
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C) İhsan
E) İtikat

SORU BANKASI

TEST - 1

BİLGİ VE İNANÇ
7.

9.

• “İnsanı çeşitli adlar ve değişen görünüşler altındaki sonsuzu kavramasını sağlayan, akıl ve
mantığa tabi olmayan, zihni bir meleke veya
yeteneğidir.” (Max Muller)
• “Özünde, mutlak güven duygusu olandır.” (F.
Schleiermacher)

Verilen ayetle ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

• “Kendini kainatta gösteren Kudretle doğru ilişkide bulunmaya hakiki arzudur.” (W. Fowler).

A) Allah’ın emanetini en iyi şekilde yüklenecek
insandır.

Paragrafta verilenler aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Felsefe

B) Sanat

D) Tecrübe

B) İnsan neyi yüklendiğinin farkında değildir.
C) İnsan, yüklenecek kabiliyet ve yetenektedir.

C) Din

D) İnsan taşıdığı emanetin hakkını yerine getirmeye gayret etmelidir.

E) Kültür

E) Emanetin hakkını yerine getirmemek büyük
bir zulümdür.

Din, insan aklının kendi kendine sorup
durduğu, “Ben kimim, nereden gelip, nereye gidiyorum?” suâllerinin tatmîn edici
yegâne cevap kaynağıdır.

m

a

Bu ayette Allah, muhatabın sağduyusuna hitap edilerek onun yanlış inanç ve tutumlardan kurtulması, kendisinin varlığına ve birliğine iman etmesi istenmektedir.
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“Biz emaneti göklere, yerküreye ve dağlara teklif
ettik, ama onlar bunu yüklenmek istemediler, ondan korktular ve onu insan yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim, çok bilgisizdir.”(Ahzab, 72)

A

A

10. Aşağıda verilenlerden hangisi dini bilgi için
geçerlidir?

8.

A) Günlük yaşamında tecrübelerden genellemelere ulaşmasıyla ortaya çıkan bilgidir.

“De ki: “Sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve
kalpler veren O’dur. Ne az şükrediyorsunuz!”(Mülk, 23)

B) Günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla araç
gereç yapımı ile ilgili bilgidir.
C) Mutlak varlığa ve onun vahiy ile bildirdiklerine
dayanan bilgi türüdür.

Verilen ayetle ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?

D) Genel geçer ve kesinlikten uzak ama önyargısız, güvenli ve tutarlı olarak ortaya konan bilgi türüdür.

A) İnsan kendini hiçe sayıp başkası veya inandığı değerler uğruna fedakârlık yapabilir.

E) Hoşa giden, düşündüren biçimler meydana
getirme çabasıdır.

B) İnsan özvarlığının bilincinde olan bir varlıktır.
C) İnsan meraklı bir varlıktır.
D) İnsan seçme yeteneğine sahip tek varlıktır.

m
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İnsan tabiata karşı, maddî ve ruhî isteklerine karşı, üzerinde egemen olan ilâhî
ve beşerî otoriteye karşı gelebilecek kabiliyettedir.

A

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

İnsanoğlu kendi dışındaki nesneleri algıladığı gibi, kendi iç dünyasını da algılar.
İnsandaki bu algılama ve tanıma etkinliğine “bilme”, elde edilene de “bilgi” denir.

A

m

a
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E) Gözlem ve düşünme yeteneğine sahip olan
insan bu nimetleri verene şükretmesi gerekir.

1-B
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2-B

3-D

4-B

5-E

6-E

7-C

8-E

9-A

10-C

SORU BANKASI

BİLGİ VE İNANÇ
1.

TEST - 2
3.

Tevhid ve şehadet kelimelerini inanarak söylemek
imanın ilk derecesi ve İslam dini’nin ilk temel direğidir.

A) Allah’ın ve peygamberlerin sıfatlarına iman etmektir.

Tevhit ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

B) İman esaslarının mahiyet ve hakikatini araştırıp soruşturduktan sonra yani tahkik sonucu
ulaşılan imana denir.

A) Allah’ı görüyor gibi ibadet etmektir.
B) Allah’tan başka ilah olmadığına inanmak.”La
ilahe illallah” sözünü tekrarlamaktır.

C) Bir insanın, anne-babasından ve çevresinden
görüp işittiği şekilde inanmasına denir.

C) İbadetlerin, belli bir vaktinin, şeklinin ve kurallarının bulunmasıdır.

D) İnanılacak şeylerin her birine, açık ve geniş
şekilde, ayrıntılı olarak inanmaya denilir.

D) Allah Teâlâ’nın sonradan vücud bulan varlıklara benzememesi demektir.

E) İnanılacak şeylere kısaca ve toptan inanmak
demektir.

E) Allah Teâlâ’nın varlığının başlangıcı olmaması demektir.
a

Tevhid: Her yerde ve her şeyde Allah’tan
başkasının te’sir ve hâkimiyeti olmadığını anlamak, bilmek ve bilerek yaşamak
demektir.
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4.

Çözümlü Soru

2.

D) Sünnet

s
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B) “Ey inananlar! Saadete ermeniz için hepiniz
tövbe ederek Allah’ın hükmüne dönün.” (Nur,
31)
C) “Allah o büyük mahkemede insanın unuttuğu
şeyleri tek tek sayacaktır.” (Mücadele, 6)

C) İman

E) Hacet-i asliye

D) “Asla ölmeyen ve hay olana tevekkül et.” (Furkan, 58)

a

E) “Geceyi gündüzü, Güneş’i, Ay’ı sizin istifadenize vermiştir. Yıldızlar da Onun emrine boyun
eğmiştir. Bunlarda, akıl edenler için dersler vardır.” (Nahl, 12)

HacEt-ı asliye, asli ihtiyaçlar demektir.
Ev, araba, ev eşyası gibi önemli eşyalara denir.

A

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Kur’an-ı Kerim’de aklı kullanma ve tefekkürün vurgulandığı pek çok ayet bulunmakla birlikte Kur’an
ve hadislerde tahkiki (araştırmaya bağlı) iman kavramının kullanıldığı da görülmemektedir.

A) “Sana emrettiğim halde, seni secde etmekten
alıkoyan neydi?” (Araf, 12)

Verilen tanımlama aşağıdakilerden hangisiyle
ilgilidir?
B) İhsan

Taklid, başkalarına ait söz ve fiillerin doğruluk ya da gerçekliklerini düşünüp sorgulamadan ve herhangi bir dayanak aramadan peşinden gitmek ve onları rehber
kabul etmektir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi “tahkiki iman” ile
ilgilidir?

Allah’ın varlığını ve birliğini, Hz. Muhammed’in
peygamberliğine ve Kur’an’ın hak kitap olduğuna
ve Kur’anda ve mütevatir sünnette haber verilen
hususların doğru olduğuna kesin olarak inanmak,
bunları tasdik etmek demektir.

A) İslam

Aşağıdakilerden hangisi taklidi imanın taımıyla ilgilidir?
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SORU BANKASI

TEST - 2

BİLGİ VE İNANÇ
5.

7.

“Hani, Allah peygamberlerden, “Andolsun, size vereceğim her kitap ve hikmetten sonra, elinizdekini doğrulayan bir peygamber geldiğinde, ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz” diye söz almış ve, “ikrar ettiniz mi, size
yüklediğim bu ağır yükü aldınız, yüklendiniz mi
demişti.” Onlar, “Kabul ettik.” demişlerdi. Allah da,
“Öyleyse şahid olun, ben de sizinle beraber şahit
olanlardanım.” demişti.” (Ali İmran, 81)
Verilen ayette geçen “ikrar etmek” aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Gazaliye göre bilgi kaynağı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) İman, Hz. Muhammed (s.a.s)’in Allah (c.c.) tarafından getirdiğine kesin olarak inanmaktır.
B) Bir kimse, inanmadan kelime-i şehadet söylese Müslüman olamaz.

A) Gerçek bilgi ilham vasıtasıyla meydana gelen
bilgilerdir.

C) Bir kimse, kalbinde tasdik olduğu halde, dili ile
İkrar etmiyorsa, Allah indinde mümindir.

B) Bilgin tek kaynağı akıl ve sezgilerdir.
C) Allah’ın varlığının ancak sezgi yöntemi ile bilinebilir.

D) Mümin olmanın alameti kalp ile imanın tastik
etmektir.

D) Sezgisel bilgiler, tecrübe ile kazanılmış bilgilerden olup, kesin özelliğine sahiptir.

E) Kalpten geçen tasdikin dille söylenmesi ve söz
verilmesidir.

E) Deney, her türlü akıl yürütmenin dışında doğrudan bilgi veren bir kaynaktır.

8.

6.

İslâm düşüncesine göre Allah insanları başıboş
bırakmamış, onlara peygamberler ve kitaplar göndererek yol göstermiştir.

s
n ı m at

İman etmek dil ile ikrar etmek, İslama, sulha girmek ve savaş halini terketmek demektir. İman
eden kimseye mümin denir ve Müslüman muamelesi görür, ölünce de cenaze namazı kılınır,
Müslüman mezarlığına defnedilir. Eğer bir kimse
inancını diliyle ikrar etmezse ona, Müslümana özgü bu tür hükümler uygulanmaz.

Buna göre Allah’ın kullarına yol göstererek çeşitli konularda onları bilgi sahibi kılması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

Paragrafta verilenlere göre ikrar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Kavli Sünnetle 		

B) Vahiyle

A) İkrarın delil olması için en az üç kişi gereklidir.

C) Sezgiyle			

D) İlham yoluyla

B) İslam hukukunda ikrar bir delil sayılmıştır.
C) İkrarın delil sayılması, Kitap ve sünnet ile sabittir.

E) Rüya yoluyla
m

Gazali insanın bilgi edinme yollarını ilginç bir “Havuz benzetmesi” ile anlatmaktadır. “Yere kazılmış
bir havuz farzedelim. Buna yukarıdan aşağıya nehirler akıtılsın. Havuzun dibini de kazıp, yerin altından saf ve temiz su çıksın. Öyle ki bu yerin altından çıkan su, nehirlerden gelen sulardan daha
saf, devamlı, tatlı, temiz olacaktır. İşte kalp bu havuza, ilim de bu suya, yerin altından gelen saf ve
temiz su da sezgiye benzer. Nehirlerden gelen su,
beş duyunun yerini tutar. Duyular vasıtasıyla kalbe bu ilimleri akıtması mümkündür.”

D) Müslümanlığın şartı kalben inanmadır.

a

ilham, kalbe bir takım mana ve fikirlerin
ilkâ edilmesi” anlamında kullanılır. “Allah’ın, kulun kalbine bıraktığı şey”, “feyz
yoluyla kalbe bırakılan şey” tarzında da
ifade edilmiştir.

A

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

E) Mezheplerin ikrar konusunda farklı görüşleri
vardır.
1-B
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2-C

3-C

4-E

5-E

6-B

7-D

8-B

SORU BANKASI

BİLGİ VE İNANÇ
1.

TEST - 3
3.

İnanılması gereken şeylerin tümüne birden inanama halidir. Bu da Kelime-i Tevhid de ifadesini bulmaktadır. Allah (c.c) tan başka ilah olmadığına ve
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Allah’ın Resulü olduğuna tam bir teslimiyetle inanmaktan ibarettir.
Verilen tanımlama aşağıdakilerden hangisiyle
ilgilidir?
A) Tafsili iman

B) Taklidi iman

C) İcmali iman

D) Takriri sünnet

Parçada verilenler aşağıdakilerden hangisiyle
ilişkilidir?

E) Tahkiki iman
a

Tahkik; bir şeyin doğru olup olmadığını
araştırmak ve o hususta hakikata ulaşmak için çalışıp didinmek, cehd ve gayret göstermek demektir. İcmâlî İman: İnanılacak şeylere kısaca ve toptan inanmak
demektir.

A

m

İnsan mutlak doğru bilgiye ve hakka ancak sezgi
ve kalbin inkişafından sonra ulaşabilir, görüşüdür.
İnsan kalp gözü ile doğru ve hakikatleri idrak eder,
bunun dışında akıl ve duyumlar önemsiz detaylardan ibarettir. İnsan ancak kalp aydınlanması ile
doğruları görür ve ulaşır. İslam tarihinde bunlara
işrakiyyun denilmiştir. Kalbin aydınlanma aracı
olarak da bir takım riyazet tarzı disiplinleri benimsemişlerdir.

D) Sünneti seniyye

E) Tahkiki İman

İmanın en özlü ve en kısa şekli olan icmali iman, tevhid ve şehadet kelimelerinde
özetlenmiştir.

4.

“Kalbinde buğday, arpa ve zerre ölçüsü iman olduğu halde Allah’tan başka Tanrı yoktur. Muhammed O’nun elçisidir diyen kimse cehennemden çıkar.” (Buhârî)
Verilen hadise göre, iman ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) İman, kalbin tasdikidir.
B) İman, dilin ikrarıdır.

A) Vahiy

D) İman, kapte bir çekirdektir.

B) Rüya

C) İman, kalbin bilgisidir.

C) Tecrübe

E) İman, amelin şartıdır.

E) Kalpgözü
m

s
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a

Kalp gözü tasavvufi bir terimdir. Kişi ilim
öğrenir ve amel ederse Allah ona bilmediklerini öğretir yani kalp gözü açılır. Manevi
makamı yükselir ve her müminin görmediği bazı hakikatleri görmeye başlar anlamında kullanılır.

A

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

A

s
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C) İcmali iman

Paragrafta verilenler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

D) Akıl
m

B) Taklidi iman

a

A

2.

A) Tafsili iman

			
s
n ı m at

s
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m

“Amentü” de ifadesini bulan; “Allah’a, meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, Ahiret gününe,
Kadere, yani hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna,
öldükten sonra tekrar diriltilip mahşere gönderilmeye” iman etmek ve beraberinde “Kelime-i Şahadet” getirmekten ibarettir. Bu tür iman daha ayrıntıdır. Bunlara “İmanın Şartları” adı verilir. Peygamber Efendimiz de, “İman nedir?» sualine, bu
şekilde cevap vermiştir

15

a

İman kalp ile tasdik, dil ile ikrardır. Kalp
ile tasdikten maksat “Allah’a, Hz. Muhammed (s.a.s)”in son Peygamber olduğuna ve “Zarûrât-ı diniyye” diye bilinen
İslâmî esaslara, hükümlere ve haberlere,
kalben kesin olarak inanmaktır.

SORU BANKASI

TEST - 3

BİLGİ VE İNANÇ
5.

7.

İslam akaidinin diğer inanç sistemlerinde bulunmayan özelliklerinden birisi; apaçık, sade ve anlaşılabilir bir akide olması, kendisinde hiçbir kapalı ve müphem hususun bulunmamasıdır. İslam’ da
bir Allah (c.c) inancı vardır; çift tanrıcılık (düalizm),
üçleme (teslis) ve benzeri inançlar yoktur.

Verilen belirlemeye göre iman için aşağıdakilerden hangisi gerekli görülmektedir?

Verilen paragrafta İslam inancının hangi özelliğine vurgu yapılmıştır?
A) İnsanın fıtratına uygun olduğuna

A) Ahlak - Tasdik		

B) Israr - Tasdik

C) İbadet - İkrâr 		

D) Tasdik - İkrâr

E) Şüphe - İkrâr

B) Artma ve eksilmeyi, bozulma ve değiştirilmeyi kabul etmeyen bir inanç olduğuna

a

s
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m

C) Apaçık, sade ve anlaşılabilir bir inanış olduğu
D) Dengeli, ifrat ve tefritten uzak bir inanç sistem
olduğuna

A

E) Peygamberler hakkında orta bir yol takip ettiğine

8.

6.

İman, suje olan mümin ile obje olan Tanrı arasındaki bir ilişkidir. İman bir şekilde kesin olarak doğrulanmış objenin, suje tarafından onaylanması ve
bu onayın sözlü olarak dışa yansıtılmasıdır.

İslam, insandan sağlığına zarar veren davranışlardan uzak durmasını isteyerek, sağlığını koruma sorumluluğunu kişinin kendisine yüklemiştir.
Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisinin mesajı bu yargıyla ilgili değildir?

Suje, tek kelime ile bilen olarak adlandırılabilir. Yani, bilgi arayışında olan, bilmek isteyen, düşünen, arayan varlıktır.
Obje, bilinen, ulaşılmaya çalışılan varlıktır. Suje’nin sorular sormasının nedeni olan şeydir.

İmanını kalbinde gizleyen kimse Allah nezdinde
mümin sayılırsa da; imanını dil ile veya davranış
ve amelleriyle açığa vurmazsa, durumu insanlarca bilinemez ve onun Müslüman olduğuna hükmedilemez. Kalpteki imanı dil ile ikrâr ederse, o
kimsenin mümin olduğuna hükmedilir ve namazda imam olmak, Müslüman bir kadınla evlenmek
cenâze namazı kılmak gibi dünyaya ait hükümler
kendisine uygulanır.
Verilen paragrafa göre, iman ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir?

A) “Her hastalığın bir devası vardır. Hastalığın ilacına rastlanırsa Allah Teala’nın izniyle hastalıktan şifa bulur.” (Hadis)

A) İman, nitelik yönünden, artma ve eksilme gösterir.

B) “Hastalık gelmeden sağlığınızın kıymetini biliniz.” (Hadis)

B) Bir kişi kalpte küfür olup dilde ikrâr ile iman ettiğini söylerse münâfık olur.

C) “Bir yerde hastalık varsa oraya girmeyiniz; eğer
hastalık bulunan yerde iseniz oradan ayrılmayınız.” (Hadis)

C) Müslüman olmayan kişinin kıldığı namaz makbul değildir.
D) İmanın dünya hayatında bir hüküm ifade edebilmesi için dil ile söylenmesi yeterlidir.

D) “Allah hastalığı da ilacı da indirmiştir. Ve her
hastalığa bir ilaç var etmiştir. Öyleyse tedavi
olun.” (Hadis)

E) İman için tasdîk edilen şeyleri, dil ile ikrâr etmek, bunlar hakkında şehâdette bulunmak gereklidir.

E) ’Kalplerinde hastalık vardır. Allah da onların
hastalığını arttırmıştır. Yalan söylemelerine
karşılık onlara elem verici bir azap vardır.’’ (Bakara,10)

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
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2-E

3-A

4-B

5-C

6-E

7-D
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TEST - 4
4.

Çözümlü Soru

1.

Özünde Allah’a, meleklere, âhirete, kitaplara, peygamberlere inanan, namaz kılan, zekât veren, oruç
tutan, sabreden müminlerin, bütün bu vasıfları
doğruluk halinin dışa yansımalarıdır. Böylece mümin, Hz. Peygambere vahyedilen şeylerin doğruluğunu içten ve kalben benimsemiş hale gelir. Genel anlamda imanın bu boyutunda herhangi bir
konu hakkındaki hükmün ya da haberin kalben
onaylanması ve kabul edilmesi vardır.

Verilen paragrafta aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir?
A) İman ile takva arasındaki ilişki
B) İmanin, güçlü veya zayıf olması

Paragrafta verilenler, imanın hangi boyutuna
örnek oluşturur?
A) Amel

B) Ahlak

C) İbadet - salih amel ilişkisi
D) İman ile amel arasındaki ilişki

C) Tastik

D) Marifet

E) İmanın artması ve eksilmesi

E) Tevhit

a

s
n ı m at

m

A

2.

Bir kimse iman esaslarının hepsini kabul edip de,
bir veya bir kaçına inanmasa meselâ meleklere
inanmasa veya namazın farz yahut adam öldürmenin haram oluşunu inkâr etse, iman etmiş sayılmaz. Herkes aynı hususlara iman etmekle yükümlüdür. İnanılacak esaslar konusunda bilginle
cahil, peygamber olan ve olmayan, kadınla erkek
arasında hiçbir fark yoktur.

Allah’ın varlığını, birliğini, tüm yetkin niteliklerin
kendisinde toplandığını, eşi ve benzeri bulunmadığını bilmek ve buna inanmaktır.

Salih amel, iyi, güzel, faydalı iş ve davranış demektir. Allah’ın rızasına, kişinin ve
toplumun menfaatine uygun, iyi bir niyet ile yapılan her güzel iş, söz ve davranış salih ameldir.

Parçada verilenler, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Tevhit

B) Ahlak
D) İman

C) İbadet
E) İhlas
5.

3.

Tarih boyunca yaşamış bütün toplumlar bir dini,
inancı ya da felsefi düşünceyi benimsemişlerdir.
İnsanlık tarihi incelendiğinde dinsiz bir toplumun
var olmadığı görülecektir. Çünkü inanmak, insanın en temel manevi ihtiyaçlarından biridir.

• “Firavun boğulacağı an, “İsrailoğullarının inandığından başka ilah olmadığına inandım, artık ben de Müslüman oldum.” dedi. Ona, “Şimdi mi inandın, daha önce başkaldırmış ve bozgunculuk etmiştin.” dendi. “(Yunus, 90- 91)
• “Artık o çetin azabımızı gördükleri zaman, Allah’a inandık derler. Fakat o zaman inanmaları bir fayda vermez.” (Mümin, 84)

Bu parçada inancın hangi özelliği taşıdığı dile
getirilmiştir?

Yukarıdaki ayetlere göre imanın kabul olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumsal kuralların oluşumunda etkin olması
B) Evrensel özellikler içermesi

A) Allah’a ortak koşulması

C) Dil ile söylenip, kalp ile tastik edilmesi

B) Meleklerin varlığının kabul edilmemesi

D) Psikolojik ögelerden beslenmesi

C) Ümitsizlik durumunda yapılması

E) Şüpheye yer vermeyecek biçimde içten ve yürekten inanılması

D) Ahiretin varlığının kabul edilmemesi

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

E) Zor ve baskı durumunda yapılması
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BİLGİ VE İNANÇ
9.
TEST-2 Soru-2

6.

Kader inancının insan hayatındaki yeri ve önemi göz önünde tutulduğunda bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?

Evrenin tek bir Yaratıcısı vardır ve bu Yaratıcı her
şeyin en iyisini, en güzelini ve en doğrusunu bildiğini ve her zaman bileceğini ortaya koyar. İnsanlar, bu Yaratıcının kulları olarak yaratılış açısından eşit kabul edilir.

A) varlıklar ve olaylar karşısında; yalnızlık, çaresizlik, tembellik ve korku gibi duyguların mahkumu olamaz.
B) “madem her şey yazılmış neden amel yapıyoruz” ikilemi yaşar.

Parçada verilenler aşağıdakilerden hangisiyle
ilişkilendirilebilir?
A) Tevhit inancı
D) Külli irade
a

s
n ı m at

m

B) Tekvin

C) felaket anlarında soğukkanlı, dirençli, sabırlı
ve iyimser olur.

C) Cüzi irade

D) her şeyin alın yazısı olduğu düşüncesiyle yaşadıklarının iradesi dışında gerçekleştiğini bilir.

E) Tasavvuf

İrade, “Bir şeyi yapmak veya yapmamak
için olan iktidar, güç” demektir.

E) hiçbir şeyin başıboş ve gayesiz olmadığını, her
şeyin Allah’ın bilgisi dahilinde olduğunu bilir.

A

e

Allah (c.c.)’ın dinini, Rasulüllah (s.a.s.)’in getirdiği tüm şeyleri kalp ile kabul edip dil ile tasdik etmeye ne denir?

D) İkrar

s
n ı m at

a

B) İman

Yö

A) İhtiras

m

n le

n dir

m

7.

Bu soruyu çözerken İman esaslarından
olan kader ve kaza kavramlarını gözden
geçiriniz.

C) İslam
E) İhsan

İkrar, “saklamayıp doğru şekilde söyleme,
açıkça söyleme, bildirme, benimseme, onama, kabul, tasdik, söz vermek”.

10. Yüce Allah, gönderdiği elçilerin peygamberliklerini ispat etmek ve doğrulamak için, insanların aynısını getirmekten aciz kaldığı olağanüstü olaylarla desteklemiştir.

A

Çözümlü Soru

8.

Kadere inanan insan, ----

Sözü edilen durum aşağıdakilerden hangisidir?

“İnsan rüzgârın önündeki bir saman çöpü, kuru bir
yaprak gibidir.”

A) Güzel konuşmaları
B) Akıllı bir insan olarak yaratılmaları

Parçada verilen inanışta vurgulanmak istenen
ana düşünce nedir?

C) Mucizeler göstermeleri
D) Güçlü ve kuvvetli olmaları
E) İnsanları ikna etmeleri

A) İnsanın kaderi önceden belirlenmiştir.
B) Davranışların tümü özgür seçimlere bağlıdır.

s
n ı m at

m

C) Yapılan davranışlar kaderi belirler.

A

D) Gelecekte ne olacağını bilemeyiz.
E) İnsanın sınırlı da olsa özgür eylem alanı vardır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
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a

Mucize, “asla güç yetirilemeyen”, “kesinlikle âciz bırakan” “karşı konulamayan”
anlamında insanların gücü dâhilinde olmayan şeyleri ifade eder.

SORU BANKASI

TEST - 4

BİLGİ VE İNANÇ
11.

14. Tevekkül, insanın kendine yüklenen bütün görevleri yaptıktan sonra işin sonucunu Allah’a bırakması, O’nun yaratacağı neticeyi güven ve rıza ile
karşılayıp, insanlardan bir beklenti içerisinde olmamasına denir.

• Allah’ın buyruk, yasak ve öğütlerini insanlara
ulaştırmak üzere peygamberlerine özel yollarla iletmesidir.
• Gizli konuşma, fısıldama, iham etme, ima ve
işaret etme, ortaya çıkarma.

Bu durumda aşağıdaki davranışlardan hangisi tevekkül ile bağdaşmaz?

• Peygamberler aracılığıyla insanlara, hayatın
hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere
uyulup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgi, bu bilginin gönderiliş tarzıdır.

A) Çiftçinin tarlasına tohum ekmesi, sulaması ve
iyi ürün almak için dua etmesi

Verilen açıklamada sözü edilen bilgi kaynağı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sezgi

B) Akıl

B) Bir sporcunun yeterince idman yaptıktan sonra müsabakada galip gelmeyi Allah’tan dilemesi

C) Duyu

D) Deney

C) Dere yataklarına ev yapan ailenin sel olmaması için dua etmesi

E) Vahiy

D) Hastanın önce ilaç kullanması sonra da şifayı Allah’tan istemesi
E) Bol kazanç isteyen tüccarın işinde dürüst davranıp, sonucu Allah’a bırakması

12. İslam dininde iman; Allah’a ve onun elçisi kabul
edilen Muhammed’e (sav) kutsal kitap Kuran’da
anlatıldığı gibi güvenerek şüphesiz, aksini düşünmeden inanmak şeklinde anlaşılmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi iman kelimesinin sözlük anlamları arasında yer almaz?

15. Mümin olmak için sadece bilmek yeterli olsaydı,
Yahudi ve Hristiyanların Hz. Peygamber’i, şeytanın da Allah’ı bildiği için mümin olmaları gerekecekti. Bu ise Kur’an ayetlerine aykırıdır.

A) Güvenmek
B) Boyun eğmek
C) Kabul etmek
D) Sabırlı olmak

Verilen paragrafa göre, aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılır?

E) Tasdik etmek

A) İman, nitelik yönünden, yani güçlü veya zayıf
olma açısından artma ve eksilme gösterir.
13.

B) Tasdikin bulunmadığı salt bilgi iman değildir.

• “İnsanlardan öyleleri vardır ki: “Biz Allah’a ve
ahiret gününe iman ettik” derler; oysa inanmış
değillerdir.” (Bakara, 8)

C) İman, inanılması gereken hususlar açısından
artmaz ve eksilmez.
D) Tevhid ve şehadet kelimelerini inanarak söylemek, imanın ilk derecesi ve İslam inancının
temel direğidir.

• “(Sözde) Allah’ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar, yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve
şuurunda değiller.” (Bakara, 9)

E) Müslüman olmak isteyen bir kimse, icmali iman
ile İslam’a girmiş olur.

Verilen ayetlerde sözü edilen kişiler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müşrik

B) Putperes
D) Münafık

1-C

C) Kafir

10-C

E) Fasık
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2-A

3-D
11-E

4-E
12-D

5-C

6-A
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7-B
14-C

8-A

9-B
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ÇÖZÜMLER

TEST-1 Soru-6

6.

TEST-4 Soru-1

1.

Sözlükte “inanmak, doğruluğuna kalben kararlı olmak, gönülden tasdik ederek inanmak ve zihnin
kesin olarak hüküm verdiği şey” anlamına gelir.
Kelâm ilminin ortaya çıkmasından sonra îmân konularıyla ilgili olarak itikad kavramı daha fazla kullanılmıştır. Nitekim İslâm dininin ihtiva ettiği konularla ilgili genel sınıflandırma yapılırken, itikad, ibadet, ahlâk ve muamelat olarak açıklanmıştır. Buna göre itikad; îmân esasları ve buna ilişkin tasdik, inkâr, küfür vs. hususların detaylı bir biçimde
tartışılmasını sağlayan hüküm ve prensiplerdir.

İman sözlükte, “bir kişiyi söylediği sözde tasdik etmek, doğrulamak, söylediğini kabullenmek, gönül
huzuru ile benimsemek, karşısındakine güven vermek, güvenlikte olmak, şüpheye yer vermeyecek
biçimde içten ve yürekten inanmak” anlamlarına
gelir. İmanın, kendisi marifetiyle tanımlandığı tasdik, herhangi bir haberi haber verenin haberini,
hükmünü, samimi bir benimseme ile kesin olarak
kabul edip; haberi ve haberin sahibini yalanlamaktan emin kılmaktır.

TEST-4 Soru-6

8.

TEST-2 Soru-2

2.

TEST-4 Soru-8

8.

İman; Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, yani (Kıyamete, Cennete, Cehenneme, hesaba, mizana), kadere, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna, ölüme, öldükten sonra dirilmeye, tereddütsüz inanmaktır. Allah’tan başka
ilah olmadığına ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ’nun
kulu ve resulü olduğuna şehadet etmektir. Cevaplarda bulunan hacat-ı asliye ise, asli ihtiyaçlar demektir. Ev, araba, ev eşyası gibi önemli asli ihtiyaçlardandır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Sözlükte “birlemek” bir şeyin “tek” olduğuna karar
vermek1 demek olan tevhid, sadece Allah’ın varlığına ve birliğine iman etmek değildir. Her şeyin
yaratıcısının tek bir “Allah” olduğunu kabullenmek
ve buna inanmak Tevhid′in en basit anlamıdır.
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Verilenlere dikkat edilirse, kaderi bahane ederek,
“Benim ne suçum var?” diyen kişinin, iradeyi yok
saydığı görülür. Eğer insan iradesinin bir hükmü
yoksa ve “insan rüzgârın önünde sürüklenen bir
yaprak” gibi ise, yaptığından mesul değilse, o zaman suç kavramının bir manası kalmaz. Böyle diyen kişinin, bir haksızlığa uğradığı zaman mahkemeye müracaat etmemesi gerekir. Vicdanen her
insan, yaptıklarından sorumlu olduğunu ve rüzgârın önünde bir yaprak gibi olmadığını kabul eder.

SORU BANKASI

2. ÜNİTE

İNANÇLA İLGİLİ
MESELELER

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER
KONUSUNDAN SON 6 YILDA NE ÇIKTI?
SORU MODELİ
1. İnançla İlgili Felsefi Yaklaşımlar
2. Yeni Dinî Hareketler
3. Kur'an'dan Mesajlar: En’am Suresi 59. Ayet Ve Lokman
Suresi 27. Ayetler

2018

2017

2016

2015

2014
1

2013

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER
1.

TEST - 1
3.

Dinler reddedildiği için; vahiy, peygamberlik, mucize, kutsal kitap, cennet ve cehennem, melek,
şeytan gibi kavramların hiçbirisinin bu inançta yeri yoktur. Sadece evreni ve doğa kanunlarını koyan, bunun ardından evrene ve insanlığa hiçbir
müdahalesi olmayan tanrı tasavvurudur.
Parçada verilenler, aşağıdaki inanç biçimlerinden hangisiyle ilişkilidir?
A) Panteizm

B) Monoteizm

D) Ateizm

Parçada verilen paragraf aşağıdakilerden hangisiyle başlamalıdır?

C) Deizm

E) Pozitivizm

A) Politeizm

a

B) Agnostisizm

D) Deizim

Ateizm, tüm tanrılara ve ruhsal varlıklara
olan metafizik inançları ve dinleri reddeden; doğruluğuna inanılan gerçekliği inanç
yoluyla açıklamayı kabul etmeyen bir felsefi düşünce akımıdır.

s
n ı m at

m

.........................göre şayet âlemi, mutlak anlamda iyi ve her şeyi en mükemmel şekilde var eden
bir ilah olsaydı, âlemde kötülüğün olmaması gerekirdi. Onların algısına göre “iyi bir ilah varsa, kötülük yoktur. Kötülük varsa, iyi bir ilah yoktur. Ya
da ilahın kötülüğü engellemeye kudreti yetersizdir. Kötülüğü engellemekten aciz olan ilah olamaz.”

A

4.

C) Ateizm

E) Sekülarizm

• Tanrı yaratmasaydı evren olmazdı.
• Tanrı istediği gibi yönlendirmeseydi evrende
düzen olmazdı.
• Tanrı her an her yerdedir.

2.

Bu görüşler, aşağıdaki felsefi akımlardan hangisine aittir?

• Tanrı’nın varlığının ya da yokluğunun bilinemeyeceğini kabul eden bir felsefe akımıdır.

A) Panteizm

• Tanrı’nın varlığını reddeden ve tanrı yokmuş
gibi davranan öğretidir.

B) Ateizm

D) Politeizm
m

E) Agnostisizm

a

s
n ı m at

• Birden çok tanrının varlığına inanma; tanrısal
gerçekliğin özü itibariyle bir değil de çok olduğunu savunan anlayıştır.

C) Teizm

A

• Toplumda ahiretten ve diğer dini, ruhani meselelerden ziyade dünya hayatına odaklanılması yönündeki harekettir.

Teizim; dilimizde Tanrıcılık anlamına gelmektedir. Teizmin alt yapısında tanrının
varlığına inanma fikri yatmaktadır. Bu
inancın akabinde var olan tanrının insanlar için bir din gönderdiği ilkesi mevcuttur.

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki düşünceleri savunan inanç sistemlerinden biri değildir?
A) Politeizm

B) Ateizm

D) Agnostisizm
s
n ı m at

m

5.

C) Sekülarizm

E) Deizm

a

Deizim inanışın tanımlanmasında kullanılan doğal din ya da doğal inanç kavramları, hiçbir aracı olmaksızın sadece akıl yoluyla kavranabilecek yalın bir Tanrı inancını belirtir.

A

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Evreni ve evrende meydana gelen olayları “Tanrı tarafından tasarlanan, hareketi başlatılan, fakat
dışarıdan müdahale olmadan doğa kanunlarına
uygun şekilde işleyen bir bütünlük olarak kabul
eden” düşünce sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Materyalizm
D) Ateizm
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B) Nihilizm

C) Panteizm

E) Agnostisizm

SORU BANKASI
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İNANÇLA İLGİLİ MESELELER
6.

9.

“Göklerde ve yerde bulunan herkes, O’ndan ister.
O, her an yaratma hâlindedir.” (Rahman, 29)
Verilen ayet aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini eleştiri niteliğindedir?
A) Panteizm

B) Monoteizm

D) Ateizm

• Allah’ı inkâr etmenin yanında evrenin varlığını ve evrende meydana gelen olayları tesadüfe bağlarlar.

C) Deizm

Parçada verilen bilgiler, aşağıdaki inanç biçimlerinden hangisiyle ilişkilidir?

E) Agnostisizm

a

s
n ı m at

m

A

7.

Deizm, Yaratıcının varlığını ve âlemin ilk
sebebi olduğunu kabul etmekle birlikte akla dayalı bir tabii din anlayışı çerçevesinde
nübüvveti şüphe ile karşılayan veya inkâr
eden felsefî ekolün adıdır.

A) Politeizm

B) Agnostisizm

D) Deizim

B) Monoteizm

D) Ateizm

C) Deizm

E) Agnostisizm

10. İslam dininde tevhit inancı bulunur. Tevhit inancına göre Allah birdir,tektir; O’nun eşi, benzeri ve
ortağı yoktur. Evreni yaratan,yöneten,kontrolü altında tutan O’dur. İlk insan ve ilk Peygamber olan
Âdem (as)’den son peygamber Hz. Muhammed’e
kadar bütün peygamberlerin getirdiği dinler tek
tanrı inancına dayanır.

“Tanrı’nın var olduğu ve maddenin yaratıldığı görüşü” veya “Tanrı’nın olmadığı ve maddenin ezeli olduğu görüşü” gibi belli bir görüşü savunmasa da, bunun yerine tüm bu görüşlerin aynı derecede bilinemez olduğunu savunan düşünce
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Politeizm

• Tanrı’yı değil, Tanrı ile birlikte iman edilen melek, kutsal kitap, peygamberlik, ahiret gibi kavramları da inkar ederler.

Bu parçada sözü edilen inanç sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Politeizm

C) Ateizm

B) Monoteizm

D) Ateizm

C) Teizm

E) Agnostisizm

E) Sekülarizm

Çözümlü Soru

8.

Politeizme göre birden çok tanrı vardır ve tanrıların sayısı belirsizdir. Ayrıca çok tanrıcılık inancında tanrıların farklı görevleri bulunur ve her tanrının belirli bir görevi vardır. Bu inancı benimseyenler çoğunlukla Allah’ın yaratıcı ve güçlü olduğunu
kabul etmektedirler.

11. Tüm dinleri reddeden ancak tanrının varlığına inanan inanç şeklidir. Dinler reddettiği için peygamberler, kutsal kitaplar, cennet ve cehennem, melek, şeytan gibi kavramların hiçbirinin bu inançta
yeri yoktur. Sadece evreni ve doğa kanunlarını koyan, ardından da evrene ve insanlığa hiç bir müdahalesi olmayan tanrıya inanılır.

Verilenlere göre, Allah’tan başka tanrı edinmeye ve Allah’a ortak koşmaya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Açıklaması yapılan inanç sistemi aşağıdakilerde hangisidir?
A) Nihilizm

A) Küfür - Kafir
B) Fısk - Fasık

B) Politeizm

D) Agnostisizm

C) Ateizm

E) Deizm

C) Riya - Münafık
D) Küfür - Fasık

1-E 2-E 3-C 4-C 5-E 6-C 7-B 8-C 9-D 10-B 11-E

E) Şirk - Müşrik

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
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SORU BANKASI

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER
1.

Hayat ve evreni kötümser ve karamsar bir bakış açısıyla değerlendiren, hayatın anlamını
boşluk, hiçlik, anlamsızlık gibi kavramlara indirgeyen ve bu olumsuz bakış açısının etkisiyle varlık, bilgi ve değer başlıklarında olumsuz
yaklaşımları öne çıkaran felsefi düşünce sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pozitivizm

B) Monoteizm

D) Ateizm

3.

Genellikle laiklik ile karıştırılan bir kavramdır. Bu
inanca göre, bir topluluk içinde bireylerin din,ahiret ve benzeri manevi duygu ve düşünceler haricinde dünya meselelerine daha dünyevi pencerelerden bakmalarıdır.
Parçada verilenler aşağıdaki inanç sistemlerinden hangisi için geçerlidir?

C) Nihilizm

A) Politeizm

E) Agnostisizm

B) Materyalizm

D) Panteizm

a

Hiççilik ya da nihilizm veya yokçuluk; 19.
yüzyıl ortalarında Rusya’da, özellikle genç
entelektüel kesim arasında taraftar bularak yükselen ve bu nedenle kendine büyük
felsefi akımlar arasında yer edinen bir felsefî yaklaşımdır.

s
n ı m at

m

TEST - 2

C) Sekülarizm

E) Teizm

Çözümlü Soru

A

4.

Dinler, inanç ve ibadetleri bakımından birbirlerinden farklıdır ancak amaçları bakımından birbirlerine benzer yönleri vardır. Bunlardan biri de dinlerin, insanların mutlu ve huzurlu olabilmeleri için
bazı ilkelere uyulmasını öğütlemeleridir. Bu yüzden bazı ahlak ilkelerinin bütün dinlerde ortak olması bu ilkelerin evrensel olduğunu gösterir.
Verilen parçada dinlerle ilgili aşağıdakilerden
hangisi vurgulanmaktadır?

2.

• Marifetullahın ve hakikatin tespit edilmesinde
insan aklı ve ulaştığı bilimsel sonuçlar yeterli
olup peygamberlere ve onlarla gönderilen vahyin rehberliğine ihtiyaç yoktur.

A) Kapsayıcı olmaları

• Peygamberlere ve onlarla gönderilen kitaba
olan ihtiyacın yerini akıl ve bilimsel sonuçlara
bakılmalıdır.

D) Bütünleştirici olmaları

B) Adalet duygusu içermeleri
C) İbadeti önemsemeleri

E) Hayatı anlamlandırmaları

• Kâinat saat gibi işleyen nizamla ve ilahi müdahaleye ihtiyaç kalmayacak en mükemmel
bir şekilde yaratılmıştır.

5.

Bu görüşler, aşağıdaki felsefi akımlardan hangisine aittir?
A) Panteizm

B) Ateizm

D) Politeizm
s
n ı m at

m

Aşağıdakilerin hangisinde bu evrelerin tarihsel süreci doğru sıralamayla verilmiştir?

C) Deizm

E) Agnostisizm

A) Metafizik evre → Teolojik evre → Pozitif evre

a

B) Teolojik evre → Pozitif evre → Metafizik evre

Deizm, dinsel bilgiye tek başına akıl yoluyla ulaşılabileceğini ilkesini savunan, vahyi, dinleri ve peygamberleri reddeden tek
tanrılı inançtır.

A

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Comte’un üç hâl yasasına göre, insan düşüncesi
üç evreden geçerek ilerler.

C) Metafizik evre → Pozitif evre → Teolojik evre
D) Teolojik evre → Metafizik evre → Pozitif evre
E) Pozitif evre → Teolojik evre → Metafizik evre
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TEST - 2

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER
6.

9.

Tanrı’yı yalnızca ilk neden olarak benimseyen ve
onun başlıca nitelik ve güçleri üzerinde fikir yürütmeyen, ya da kesin tanımlamalarda bulunmayan,
Tanrı kavramını kişileştirmeyen, öncelikle akıl yöntemini rehber edinen dinsel öğretilerin genel adıdır.

“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök (bunların nizamı) kesinlikle
bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah
onların yakıştırdıkları sıfatlardan uzaktır.” (Enbiya
suresi, 22. ayet)
Verilen ayette vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Parçada verilenler aşağıdaki inanç sistemlerinden hangisi için geçerlidir?
B) Ateizm

D) Agnostisizm

An

7.

m

a

Evreni yaratan, işleyişi için doğa kanunlarını koyan, ayrıca insanlığa ve evrene müdahalede bulunmayan; doğruları keşfetmeleri için insanlara akıl veren bir Tanrıya duyulan inanç deizmi ifade etmektedir

Tanrıyı sadece bir ilk neden olarak ileri süren
ona başkaca hiçbir nitelik ve güç tanımayan
“akılcı din” öğretisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Panteizm
D) Ateizm

B) Monoteizm

B) Tevhit

C) Fıtrat

D) Deizm

E) Deizm

10.

C) Deizm

E) Agnostisizm

E) Politeizm

a

An

ı m s at

m

C) Sekülarizm

ı m s at

A) Politeizm

A) Teslis

Tevhid inanca ve inancın sistematik yapısına rengini veren en temel dini ilkedir.
Allah kavramı etrafında örülen bir hayat
görüşü ve yaşam tarzına dayanan sistem
fikrinin çekirdeğinde Tevhid kavramı yat-

................ din ve doğaüstü inançların dünyayı anlamak ve günlük hayat için temel teşkil etmediğini savunan sosyal ideoloji olarak da tanımlanmıştır.
Yukarıdaki verilenlerde boş bırakılan yere aşağıdaki düşünce sistemlerinden hangisi gelmelidir?
A) Politeizm

B) Pozitivizm

D) Agnostisizm

C) Sekülarizm

E) Ateizm

Çözümlü Soru

8.

11. Her şeyi kapsayan içkin bir Tanrı’nın varlığı, Evren’in ya da doğanın Tanrı ile aynı olduğu görüşüdür.

İlahi dinlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Faydalı olan şeyleri emreder, zararlı olan şeyleri yasaklar.

Parçada verilenler aşağıdaki inanç sistemlerinden hangisi için geçerlidir?

B) Akıl sahiplerini kendi istekleri ile inanmaya çağırır.

A) Politeizm

C) Sıkıntılara karşı insanın direncini arttırır.

D) Panteizm

D) Her toplumda farklı inanç ilkeleri getirmişlerdir.

C) Sekülarizm

E) Teizm

1-C 2-C 3-C 4-E 5-D 6-E 7-C 8-D 9-B 10-C 11-D

E) İlme, akla dayanır ve kutsallık içerir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

B) Ateizm
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SORU BANKASI

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER
1.

TEST - 3

• Doğal dünya ve mantığa dair yapılan gözlemlerin kaynağını oluşturan, dinsel bilgilere dolaysız olarak sadece akıl ile ulaşılabileceği temeline dayanan, bu nedenle esin ve vahiye
dayalı bütün dinleri reddeden tek Tanrı inancıdır

Çözümlü Soru

3.

• Mucizelerin, kehanetlerin, demagojilerin, dinsel dogmaların ve ilahi olarak nitelendirilen dinlerin reddedilmesini savunur.
Verilen düşünceler aşağıdaki inanç sistemlerinden hangisi için geçerlidir?
A) Deizm

B) Materyalizm

D) Pozitivizm

E) Teizm

Yukarıdaki bilgilere göre Eski Arap toplumunun inancı aşağıdakilerden hangisidir?

a

Sekülarizm veya sekülarizm; toplumda
ahiretten ve diğer dinî, ruhanî meselelerden ziyade dünya hayatına odaklanılması yönündeki harekettir.

s
n ı m at

m

C) Sekülarizm

A

2.

A) Politeizm

4.

D) Agnostisizm
s
n ı m at

m

E) Deizm

Aşağıdakilerden hangisi “Agnostisizm” için söylenemez?

B) Teolojik anlamda Tanrı’nın varlığının ya da yokluğunun, bilimsel olarak da evrenin nereden
türediğinin bilinmediğini veya bilinemeyeceğini ileri süren felsefi bir akımdır.
C) Dinlerin tanrısını veya başka bir yaratıcının
varlığını veya yokluğunu kabul etmek için bilimsel kanıt gerekir.

C) Politeizm

D) Hakkında yeterli delil olmadığı için Tanrı’nın
varlığını kabul etmemek şeklinde ifade etmek
uygundur.

E) Deizm

a

Deizm genel olarak Dünya’ya veya Evren’in
işleyişine müdahale etmeyen tek tanrı olduğuna inanır.

A

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

C) Sekülarizm

A) Yaşadığımız dünyadaki tüm akış ve düzen durumu, pozitivizmin inancı çerçevesinde kalan
”bilgi” sayesinde oturtulmuştur.

Verilen ayet aşağıdaki inançlardan hangisini
eleştiri niteliğindedir?
B) Ateizm

B) Ateizm

D) Agnostisizm

“Oysa, (anlamıyorlar ki,) göklerde ve yerde Allah’tan başka tanrılar olsaydı, bu iki alem de(gök
ile yer) kargaşalık içinde yıkılıp giderdi! Bunun içindir ki, O mutlak hükümranlık tahtının Efendisi, O
sınırsız kudret ve yücelik sahibi Allah, insanların
tanımlama ve tasvir yoluyla kendisine yakıştırdığı her şeyin ötesinde, her şeyin üstündedir!” ( Enbiya, 22)

A) Sekülarizm

Araplar cinlere de inanır, bunları Allah’ın kızları
sayarlardı. Bu inançta Arabistan ikliminin ve coğrafi durumunun tesirleri olsa gerektir. Cinler hayır
ve şer işledikleri için onlara hürmet ve ibadet gerekirdi. Bunlar ekseriya bir taşın veya ağacın içini mesken tuttuklarından, o ağaç veya taşa ibadet edilirdi. Gene bu ağaç ve taşlardan bazı sesler işitildiğinden onlara kehanet atfedilirdi. Mesela, Lat, Uzza ve Menat’da böyle birer cin bulunur
ve bunlar konuşurlardı.

E) Tanrı’nın varlığı konusunda yargıda bulunmaktan kaçınmak, bir tür şüphecilik veya kararsızlık olarak değerlendirilir.
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TEST - 3

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER
5.

8.Ateizm;

• Süryaniler, güvercinlere kutsal hayvan nazarıyla bakarlardı. Bu inanç aynen Müslümanlara da geçmiştir.

• Yaratıcı ve müdahaleci bir tanrıyı kabul
eden................,

• İran mitolojisinde Mahud “Kaf Dağı” hurafesi
geçmiştir. Eski İranlılar “Kaf” isminde kutsal bir
dağ ile onun üzerinde “Anka” adında bir kuşun
varlığına inanırlardı. Bu kuşa ait efsaneler Osmanlı edebiyatına da girmiştir.

• Yaratıcı ancak müdahaleci olmayan bir tanrıyı kabul eden...................den Tanrı’yı, “kesin
olarak” reddetmesiyle ayrılır.
Parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangileri gelmelidir?

Verilen örneklere göre batıl inanışların nedenleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teizmden - Deizmden
B) Panteizmden - Deizmden

A) Yanlış sebep - sonuç ilişkisi

C) Agnostisizm - Politeizmen

B) Taassup ve cehalet

D) Teizmden - Agnostisizm

C) Uydurma hadisler

E) Teizmden - Panteizmden

D) Cin, peri ve dev inancı
E) Önceki dinler ve kültürler

6.

“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, (bunların nizamı) kesinlikle
bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabb’i olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan uzaktır.” (Enbiya, 2.)

9.

Verilen ayette aşağıdaki inanç sistemlerinden
hangisi eleştirilmektedir?
A) Animizm

B) Natüralizm

D) Politeizm

C) Fetişizm

E) Monoteizm

Arap ve Ortadoğu mitolojilerinde, ilahi dinlerin kutsal kitaplarında yer alan Allah’ın sıfatlarını kullandıkları görülmüştür. Araplar tek bir akideye sahip
bir topluluk değildi. Çok farklı nesne ve puta tapınan, inanç bütünlüğü bulunmayan bir topluluktu.
Himyer kabilesi güneşe; Kinane kabilesi aya; Temim kabilesi sevr burcunda bulunan beş yıldıza;
Lahm ve Cüzzam kabileleri müşteri yıldızına; Tayy
kabilesi Ülker yıldızına, Kays ve Esed kabileleri
diğer yıldızlara tapınmaktaydı.
Parçada verilenler aşağıdaki inanç sistemlerin hangisi için geçerlidir?

7.

• “O doğunun ve batının Rabbidir; O’ndan başka tanrı yoktur. Öyleyse sadece O’nun himayesine sığın.” (Müzzemmil, 9)

A) Politeizm

D) Agnostisizm

• “O’ndan başka ilah yoktur. Dirilten ve öldüren
O’dur. Sizin de Rabbiniz, atalarınızın da Rabbidir.”(Duhan, 8)

C) Monoteizm

1-A

E) Deizm

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
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E) Deizm

Politeizm, çoktanrıcılıktır. Birden çok tanrıya farklı görevler atfedilmiştir. Toplumlar, kendi tanrılarına çeşitli özellikler ve
güçler yüklemiştir.

A

D) Tesliş

B) Ateizm

C) Sekülarizm

a

s
n ı m at

m

Parçada verilenler ayetler aşağıdaki inançlardan hangisiyle ilişkidir?
A) Politeizm

B) Ateizm

2-C

3-A

4-A

5-E

6-D

7-C

8-A

9-A

SORU BANKASI

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER
1.

TEST - 4

Ateizm; evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla
insanlara buyruklar veren bir tanrının varlığı düşüncesiyle; Evren’in ya da doğanın Tanrı ile aynı
olduğunu kabul eden inanç sisteminden farklıdır.

3.

Yukarıdaki ayette aşağıdaki inanma biçimlerinden hangisi eleştirilmiştir?

Verilenlere göre Ateizm, aşağıdaki inanç sistemlerinin hangisinden farklıdır?

A) Satanizm

A) Henoteizm - Deizm
m

a

s
n ı m at

C) Politeizm - Natüralizm
D) Teizm - Panteizm

A

E) Teizm - Deizm
s
n ı m at

a

Ateizm, tüm tanrılara ve ruhsal varlıklara olan metafizik inançları ve dinleri reddeden; gerçekliği inanç yoluyla açıklamayı
kabul etmeyen bir felsefi düşünce akımıdır.

A

4.

2.

Agnostisizm “Tanrı’nın varlığının” bilinemez olduğunu savunur. Dinlerin Tanrı’dan gelmediğini söyler ve dinlerin Tanrısı’nı da reddederek başka bir
Tanrı’nın, bir yaratıcının var olup olmadığının hiçbir zaman bilinemeyeceğini savunur. Bu bakımdan Agnostisizm kendini, “kesinlikle Tanrı vardır.”
diyen inanç sistemi ile “kesinlikle Tanrı yoktur.” diyen inanç sisteminden ayrı tutar.

B) Teizm - Ateizm

C) Deizm

E) Agnostisizm

Parçada bilgisi verilen inanç biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

C) Natüralizm - Ateizm
D) Natüralizm - Deizm

A) Animizm

E) Teizm - Düalizm

B) Natüralizm

D) Politeizm

a

Henoteizm, tanrının varlığını kabul eder
ama bu sisteme göre tek bir tanrı yoktur.
Büyük, aşkın bir tanrı vardır, ona ibadet
de edilmelidir ama ondan başka tanrılar da vardır.

s
n ı m at

m

A

s
n ı m at

B) Politeizm

Doğa güçlerine tapınma inancıdır. Bu inanç, insanların doğal olaylar karşısında hayret, saygı ve
korku duygularını göstermesi ile başlamıştır. Ay,
yıldız, güneş, ateş gibi varlıklara inanılmıştır.

A) Henoteizm - Satanizm

A
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E) Sihizm

Türkçede bilinmezcilik ya da bilinemezcilik olarak tarif edilen, yaklaşımı itibariyle net bir karar verememeyi, bilginin kesin olamayacağını
ve kuşku duymayı anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir??

D) Ateizm

5.

C) Ateizm

Satanizm, Şeytan’ı veya şeytan simgesini yücelten ve bazı mezheplerinde şeytana tapmayı emreden öğretidir.
Sihizm, başlangıçta Brahmanların baskısına
ve hint kast düzenine bir tepki olarak XVI.
yüzyılda Hindistan’da ortaya çıkan İslâm
ve Hinduizm karışımı bir dini harekettir.

A) Pozitivizm

Agnostisizm’in kendini soyutladığı inanç sistemleri aşağıdakilerden hangisidir?

m

B) Politeizm

D) Gizemcilik

B) Satanizm - Monoteizm

m

“Eğer yerde ve gökte Allah’dan başka tanrılar bulunsaydı,yer ve gök kesinlikle bozulup gitmişti.”(Enbiya suresi, 22.ayet)
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C) Fetişizm

E) Monoteizm

a

Fetişizm: ilkel insan toplulukları arasında
kendini göstermiş birtakım hurafî inanışlardır. Onun için fetişizmi tam bir din olarak tanımlamak doğru değildir.

SORU BANKASI

TEST - 4

İNANÇLA İLGİLİ MESELELER
6.

8.

Çok tanrıcılık inancını benimseyenler Allah’ın yaratıcı ve güçlü olduğunu kabul etmekle birlikte, Allah’tan başkasına olağanüstü güçler atfederek onlardan yardım beklemişlerdir. Daha çok doğa güçlerini, ölüleri, bir takım hayvanları, ay, güneş, yıldız gibi gök cisimlerini tanrılaştırmışlardır. Eski Yunan mitolojilerinde oldukça yaygın olan inanç biçimidir.
Buna göre çok tanrıcılık ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Duyusal alana ait varlıkları tanrısallaştırdıkları

Parçada verilenlere göre seküler yaklaşımın
oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi söz konusudur?

B) Her doğal gücü ilahlaştırdıkları
C) Her tanrıya belirli görevler yükledikleri
D) Politeist bir Tanrı inancına sahip oldukları
E) Tanrı inancını reddettikleri
a

s
n ı m at

m

A

7.

A) Felsefi çalışmaların artması
B) Eğitim seviyesinin yükselmesi

Politeizme göre birden çok tanrı vardır
ve tanrıların sayısı belirsizdir. Ayrıca çok
tanrıcılık inancında tanrıların farklı görevleri bulunur ve her tanrının belirli bir
görevi vardır.

C) Üretim araçlarının değişmesi
D) Kentleşme olgusunun gözlenmesi
E) Geleneklere bağlılığın artması

9.

• Sofist düşünürlerden Protagoras “Tanrılar üzerine bilgi edinmekte çaresizim; ne var oldukları ne de olmadıkları, ne de ne şekilde oldukları üzerine” der.

Kutsal kitaplardan verilen örnekler, aşağıdaki
inanç biçimlerinden hangisini eleştiriye yöneliktir?

Parçada düşünceleri verilen filozofların benimsediği inanç biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

D) Natüralizm
s
n ı m at

a

C) Agnostisizm

m

E) Teizm

Natüralizm (Tabiatçılık), tabiatı tek gerçeklik, bilgi ve değer kaynağı olarak kabul
eden ve insan zihnini doğal kavramlarla
izah eden sistemlerin genel adıdır.

A

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

B) Monoteizm

D) Ateizm
a

1-D
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C) Politeizm

E) Agnostisizm

Agnostisizm, Tanrı’nın var olduğunun bilinmesinin ya da kanıtlanmasının imkânsız olduğu görüşüdür.

A

m

A) Henoteizm

s
n ı m at

B) Satanizm

• “Tanrı, kendisini vahyetmeyi seçmedikçe, bizim duyularımız tarafından anlaşılamaz.” (Yuhanna 4:24)
• “Tanrı’nın varlığının evrende açıkça görülebileceğini ve kendi yüreğimizde hissedilebileceğini bildirir.” (Kur’an-ı Kerim)

• Thomas Huxley’e göre “duyularımızla kavrayamadığımız şeyler konusunda kesin bir şey
söyleyemeyiz. Tanrı da duyularla kavranamadığı için var olup-olmadığını söyleyemeyiz.”

A) Deizm

Kentte dini inanışlar, etnik aidiyetler, gelenek ve
görenekler kırsala nazaran daha az önem taşırlar. Bunun nedenlerinden biri de büyük yerleşim
merkezlerinde yaşayan insanların dini inançlardan bağımsız olarak yüklendikleri (doktor, avukat,
banka memuru, dolmuş şoförü v.b.) fonksiyonlardır. Kentleşme ile beraber geleneksel ahlaki yaptırımların yerini farklı dini kültürlerden gelenleri bir
arada tutabilen hukuk yasaları alır. Kentteki yeni
iş alanları ve şehrin beraberinde getirdiği sosyalleşme imkânları dini faaliyetlerin ve din için ayrılan zamanın da azalmasına neden olmaktadır.

2-B

3-B

4-E

5-B

6-E

7-C

8-D

9-E
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İNANÇLA İLGİLİ MESELELER
1.

3.

Allah, insanı doğru ve yanlış olanı ayırt edebilecek kabiliyette yaratmış, peygamberler ve kitaplar göndererek iyilik yapanları ödüllendireceğini,
kötülük yapanları ise cezalandıracağını bildirmiştir. Dolayısıyla insan, özgür iradesiyle yaptığı eylemlerinin hesabını verir.

.........................., kainattaki her şeyi madde ile
izah etmek isteyen ve alemde bir gaye, bir şuur
ve bir irade görmeyen, toplum hayatını ve fertler
arasındaki ilişkileri ve davranışları belirleyen faktörün madde olduğunu iddia eden düşünce sistemidir.

Parçada verilenlerin, aşağıdaki kavramlardan
hangisi ile ilgili olduğu söylenebilir?

Verilen paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

A) İrade

A) Animizm

B) Akıl

D) Vicdan

C) Sorumluluk
E) Özgürlük

B) Natüralizm

D) Politeizm

C) Fetişizm

E) Materyalizm

a

Sorumluluk bireyin topluma uyum sağlaması, üzerine düşen görevleri yerine getirmesi kendine ait bir olayın sonuçlarını
üstlenmesi, başkalarının haklarına saygı
göstermesi ve kendi davranışının sonuçlarına sahip çıkabilmesidir.

s
n ı m at

m

TEST - 5

4.

..............; metafizik ve ahlaki güçleri yok sayan,
mevcut olan değerlere ve düzene karşı çıkan, hiçbir iradeye boyun eğmeyen görüşlerin genel adıdır.

A

Verilen paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki inanç akımlarından hangisi gelmelidir?
A) Politeizm

B) Ateizm

D) Nihilizm
2.

• Doğa içinde gerçekten muhteşem bir düzeni
gösteren bir çok örnekler vardır.

5.

• Bu nedenle doğanın varlığı büyük bir olasılıkla muhteşem bir zekanın varlığından kaynaklanmaktadır.
Parçada Allah’ı ispat için verilen örnekler, aşağıdakilerden hangisi için geçerlidir?

Verilen ayetle ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?

A) Panteizm

A) Allah’ın ilminin ne kadar geniş, ne kadar kapsamlı olduğu

D) Ateizm

s
n ı m at

E) Deizm

“De ki: “Şüphesiz ben, rabbimden gelen apaçık
bir delile dayanıyorum. Siz ise onu yalanladınız.
Çabucak gelmesini istediğiniz (azap) benim yanımda değildir. Hüküm ancak Allah’ındır ve Allah
hakkı anlatır; O, doğru hüküm verenlerin en hayırlısıdır.” (Enam, 59)

• Böylesine muhteşem bir düzen gerçekten muhteşem bir zekayı gerektirmektedir.

m

C) Sekülarizm

B) Teizm

C) Deizm

E) Agnostisizm

B) Gaybın anahtarlarının Allah’ın yanında olduğu

a

C) İnkârcıların Resûlullah’ı hiçbir gerçeklik taşımayan ifadelerle itham ettikleri

Teizm, evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir
tanrı inancıdır.
Panteizm ya da tüm tanrıcılık, her şeyi kapsayan içkin bir Tanrı’nın, Evren’in
ya da doğanın Tanrı ile aynı olduğu görüşüdür.

A

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

D) Hz. Peygamber’in, Allah’ın kendisine tanıdığı
yetki ve görevin ötesinde ilâhî güçler taşımadığı
E) Hz. Peygamberin tebliğlerinin kesin ve apaçık
delile dayandığı
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İNANÇLA İLGİLİ MESELELER
6.

Arap Yarımadası’nda İslam öncesi dönemde ve
İslam’ın yayıldığı ilk dönemde putperestlik yaygın
biçimde dinin bir parçası ve en önemli etkinliği olarak devam etmekteydi. Putperestlik Arap mitolojisi ve dininde bir tür tapınma formuydu ve putlar
mitolojideki çeşitli tanrı (ve tanrıçaları) sembolize
ederdi.

8.

A) Bütün kitaplara ve peygamberlere imanı esas
kabul eder.
B) Allah ile insanlar arası iletişim sağlayan kişilere yönelik statüler oluşturmuşlardır.
C) İnanma ihtiyacını gidermek ve iç huzurunu
sağlamak için kurallar içerir.

Hakkında bilgi verilen inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Panteizm

B) Monoteizm

D) Politeizm

D) İnsanın görevlerini bildirir, insanları dünya ve
ahiret mutluluğuna kavuşturmak için emirler
ve yasaklar koyar.

C) Agnostisizm

E) Deizm

E) Ölüm ötesi inanç vardır. Hesap vermeyi kabul
eder.

a

Mono; bir, Poli; çok demektir.

s
n ı m at

m

Aşağıdakilerden hangisi vahye dayalı dinlerin
ortak özelliklerinden biri değildir?

A

9.

• Manastır içine kapanarak dünya ile ilişkisini
kesen, inzivaya çekilmiş diğer radikal din
adamlarından farklı olarak, dünya ile ilişkilerini sürdüren din adamları
• Halk ile diyalog halinde, toplumun gündelik sorunlarına din perspektifinden yaklaşarak çözümler üretmeye çalışmaları

7.

• Tarihsel bir süreç içerisinde dinin toplumsal
alanlarda referans noktası olduğu zaman dilimlerinin azalması

• Çekirdek kavram olarak, dini unsurların birbiriyle olan ilişkisini sağlamakta ve anlamlı bir
bütün oluşturarak dinin sistemli bir yapı arzetmesine imkan vermektedir.

Parçada verilen belirlemeler, aşağıdakilerden
hangisi için geçerlidir?
A) Politeizm

• Bu yönüyle, başta Allah’ın birliği olmak üzere, dinlerin köken olarak birliği, insanların ve
insanlığın birliği, üzerinde uzlaşılacak kök kavramların birliği, insanlığın aşması gereken ortak problemlerin birliği, gibi geniş bir yelpazede kendini göstermektedir.

D) Agnostisizm

D) Tevhid

An

ı m s at

m

B) Ateizm

C) Teslis

E) Deizm

E) Deizm

Paragrafta verilenler, İslamın aşağıdaki inançlardan hangisine eleştirmektedir?

a

Tevhid, birlik, birlemek. Allah’ın varlığını,
birliğini, tüm yetkin niteliklerin kendisinde toplandığını, eşi ve benzeri bulunmadığını bilmek ve buna inanmaktır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

C) Sekülarizm

10. Allah’tan başka tanrı edinmek ve Allah’a ortak koşmak İslam’da “şirk”, Allah’a ortak koşanlar da “müşrik” olarak adlandırılmaktadır. Kur’an-ı Kerîm’de
kıssaları anlatılan bütün peygamberler öz itibariyle şirke karşı tevhit mücadelesi veren öncü kişilerdir.

Parçada verilen açıklamalar aşağıdakilerden
hangisiyle İlgilidir?
A) Politeizm

B) Ateizm

A) Politeizm

B) Ateizm

D) Agnostisizm
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C) Sekülarizm
E) Deizm
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İNANÇLA İLGİLİ MESELELER
11. Tanrının varlığını ve birliğini savunup eşi ve benzeri bulunmadığına inanma biçimine denir. Bu
inanç sistemi daha çok vahye dayanan ilahi dinlerdeki bir ve tek Allah anlayışını (tevhid) ifade için
kullanılmaktadır. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet bu tür inanca sahip dinlerdir.

Çözümlü Soru

13. Aşağıdakilerden hangisi pozitivist ve metafizik anlayışları arasındaki farkı yansıtmaz?
A) Pozitivist anlayışta büyük çaplı, metafizik anlayışta ise küçük çaplı araştırmalar yapılır.

Yukarıda bilgisi verilen inanç biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sekülarizm

B) Natürizm

D) Ateizm

C) Pozitivist anlayışta özelden genele gidilir,metafizik anlayışta ise özeli yorumlama ön plandadır.

E) Monoteizm

a

Natürizm, Tabiatı tek gerçeklik ve değer
kaynağı kabul eden öğretilere genel olarak
bu ad ve-riiir. Diğer bir ifadeyle Naturalizm, felsefe, ilim, ahlak ve sanata ilişkin
açıklamaları tabiat yasalarına dayandırarak yapan, çeşitli fizik ve metafizik hakikatlan tabiata, maddeye indirgemeye çalışan öğretilerdir. Bu anlamda Naturalizm
bütün alanlarda söz-konusu olan olgu ve
olayların tabiat ile açıklanabileceği görüşünü temel alır.

An

ı m s at

m

B) Pozitivist anlayışta teknik bilgi, metafizik anlayışta ise özgürlükçü bilgi ön plandadır.

C) Politeizm

D) Pozitivist anlayış nesnel, metafizik ise özneldir.
E) Pozitivist anlayışta toplum ve sistem, metafizik amlayışta ise birey ön plandadır.

14. “Bedeviler “İman ettik” dediler. De ki: “İman etmediniz. (Öyle ise, “iman ettik” demeyin.) “Fakat boyun eğdik” deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah’a ve Peygamberine itaat ederseniz,
yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah, çok
bağışlayandır, çok merhamet edendir.” ( Hucurat,
14)

12. Tanrı’yı fiziksel-maddi bir varlığa indirgeyen, ya
da O’nun varlığını reddeden düşüncedir. Bu nedenle ateizmle çok sıkı bir ilişkisi vardır. Maddenin ezelîliği ve onun her şeyin kaynağı olduğu şeklindeki bir görüşün zorunlu olarak Tanrı’yı devre
dışı bırakacağı ve O’nun varlığını reddedeceği
açıktır.
Yukarıda bilgisi verilen inanç biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İmanın İslamdan önce geldiği

A) Sekülarizm

C) İman ile İslam’ın birbirinden farklı olduğu

B) Natürizm

D) Ateizm

An

ı m s at

m

Yukarıda verilen ayete göre, aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?

B) İmanın, İslamdan daha kapsamlı olduğu

C) Politeizm

D) İmanın mutlak dil ile söylenmesi gerektiği

E) Materyalizm

E) İslamın, İmandan daha kapsamlı olduğu

a

Materyalizm, valığın, insan zihninden bağımsız olarak var olduğunu, maddi varlık
dışında bir varlığın bulunmadığını, savunan görüşe materyalizm (maddecilik) denir. Buna göre madde, bizden bağımsız ve
öncesiz olarak vardır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

1-C
8-B
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2-B
9-C

3-E
10-A

4-D
11-E

5-E

6-D

7-D

12-E

13-B

14-B
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ÇÖZÜMLER

TEST-1 Soru-11

TEST-3 Soru-3

11. Son günlerde deizm Türkiye’nin gündeminde. Diğer bir adı Yaradancılık olan deizm temelde tüm
dinleri reddeder ve tek tanrıya inanır. Dinsel bilgiye akıl yoluyla ulaşılabileceğini savunur. Vahiy gibi konular reddeder. Tanrı dünya hayatına ve evrene müdahale etmez. İnanışın tanımlanmasında
kullanılan doğal din ya da doğal inanç kavramları, hiçbir aracı olmaksızın sadece akıl yoluyla kavranabilecek yalın bir Tanrı inancını belirtir. Bu inancı benimseyen kişiye Deist denir.

3.

TEST-2 Soru-4

4.

TEST-5 Soru-13

Din insanın, varlığını anlamlandırması ve evreni
tanımlamasında bir “yol gösterici”dir. O, ferdin bilincinde kendisi, toplumu (yani diğer insanlar) ve
evrenle ilgili anlam boşluklarını doldurarak kafasındaki sorulara cevap verir. Böylece insan, toplum içerisinde bir kimlik kazanarak, bilincinde bir
yeri olan çeşitli amaçlarını gerçekleştirmek ve hayatına yön vermek için bazı tasarılar geliştirmeye
hazır hale gelir.

13. Materyalistlere göre aile, ebedî bir sosyal yapı değildir. Çağlar boyunca ailede pek çok değişiklikler
görülmüştür. İşte bu evrim son tahlilde ekonomik
etken ile belirlenir. Cansız maddenin kanunlarının
insana uygunluğu iddiası, insanlık düşünce tarihinde daha önce hiç bir şekilde görülmemiş “ilmî”
bir efsane biçimindedir. Bu ilmî efsanenin ortaya
konulmasının patenti, mutlak anlamda olmasa bile materyalist komünistlere aittir.

TEST-2 Soru-8

8.

TEST-5 Soru-13

Allah tarafından peygamberler aracılığı ile insanlığa gönderilen dinlere ilâhî dinler denir. Hz.
Adem’le başlayan ilâhî din zinciri Hz. Muhammed
(s.a.v)’le son bulmuştur. İlâhî dinlerin hepsi vahiy
mahsulüdür. İlahi dinlerin gayesi, insanın dünya
ve âhiretde mutluluğunu sağlamaktır. İlahi din ise,
Allah tarafından Peygamberler vasıtasıyla insanlık âlemine gönderilen, vahiy mahsulü dinlere denilmektedir. Yüce Allah tarafından gönderilen bütün peygamberlerin tebliğ ettiği din ilahi din olarak
isimlendirilmektedir. İlahi dinlerin esası vahye dayanmalarıdır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Çoktanrıcılık veya Politeizm, sözlük anlamıyla birden çok tanrıya inanmak, tapınmak manalarına
gelmektedir. Politeistik inanç sistemlerinde, tanrılar bireysel yetenek, ihtiyaç, hikâye, arzu ve özelliklere sahip karmaşık kişilikler olarak ortaya çıkar. Çoğu zaman bu tanrılar sınırsız güç ve bilgiye sahip değildir, bunun yerine, insan benzeri kişisel özelliklere sahip, ek olarak bazı bireysel (doğaüstü) güç, yetenek ve bilgiye sahip olarak tasvir edilirler.

13. Pozitivizm en genel anlamıyla, doğru bilginin kaynağının, yalnızca deneysel verilerde bulunduğunu belirten bir felsefe disiplinidir.(1) Pozitivizm aynı zamanda, modern bilimi temele aldığından spekülatif, tartışmaya açık ve batıl inançlı fikirlerin karşısında yer alır.(2) Her ne kadar iki düşünce sistemi kendi özgün yapılarını kurmuş olsalar da, pozitivizmin temelinin ampirizme dayandığı söylenebilir Pozitivist anlayışta teknik bilgi, metafizik anlayışta ise özgürlükçü bilgi ön plandadır.
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3. ÜNİTE

DİN VE İSLAM

DİN VE İSLAM
KONUSUNDAN SON 6 YILDA NE ÇIKTI?
SORU MODELİ
1. Dinin Tanımı Ve Kaynakları
2. İnsanın Doğası Ve Din
3. İman İslam İlişkisi
4. İslam İnanç Esaslarının Özellikleri
5. Kur'an'dan Mesajlar: Nisa Suresi, 136. Ayet

2018

2017

2016

1
1
1

2015

2014

2013

DİN VE İSLAM
1.

TEST - 1
3.

Hz. Peygamber şunları söylemiştir: “Üç sınıf insandan sorumluluk kaldırılmıştır: Uyanıncaya kadar uyuyandan, ergenlik çağına varıncaya kadar
çocuktan ve akıllanıncaya kadar aklını yitirmiş
olandan.” (Hadis)
Peygamberimizin bu sözü İslam’ın hangi özelliğini vurgulamaktadır?
A) Sosyal ilişkilere büyük önem verdiğini
C) Fıtrata uygun olduğunu

Verilen paragrafta İslam inancının hangi özelliğine vurgu yapılmıştır?

D) Vahiy kaynaklı olduğunu

A) Yaradılışa uygun olduğuna

B) Akla değer verdiğini

E) Emirlerinin evrensel nitelikte olduğunu

B) Tefekküre önem verdiğine
C) İslam inancının kat’i delillere dayandığına

a

Akıl, beş duyu organları vasıtasıyla elde
edilen bilgileri değerlendirerek kavramlar ve fikirler arasında mukayeseler yapabilen, onlar hakkında doğru bilgiler ortaya
koyabilen; güzel ile çirkini, iyi ve kötüyü,
faydalı ile zararlı olanı birbirinden ayırt
edebilen zihnî bir kuvvettir.

D) İmanda artma ve eksilmeyi kabul etmediğine
E) Akl-ı selim tarafından kolayca kabul edilecek
esaslardan oluştuğuna
m

a

Akl-ı selim: Doğru karar verebilen, selâmete ermiş akıl; sağduyudur.

s
n ı m at

s
n ı m at

m

A

A

4.
2.

“Abdullah! Duyduğuma göre gündüz oruç tutup
gece ibadet ediyormuşsun. Böyle yapma! Bedeninin, gözlerinin ve hanımının senin üzerinde hakları vardır. Oruç tutabilirsin ama bazen de oruç tutma! Her aydan üç gün tutarsan hep oruç tutmuş
gibi olursun.” (Hadis)
Verilen hadis, aşağıdaki hadislerden hangisiyle örtüşme gösterir?

A) Sosyalleşmeyi sağlama

B) “Hediyeleşin ki birbirinize olan sevginiz artsın.”

B) İnanma ihtiyacını giderme

C) “Çalışana hakkını teri kurumadan önce verin.”

C) Kişiliği kuvvetlendirme

D) “Allah güzeldir güzelliği sever.”

D) Kötülüklerden alıkoyma

E) “Her hak sahibine hakkı verilmelidir.”
Hak; 1-Adalet. 2-Adaletin, hukukun getirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç.
3-Geçmiş ve harcanmış emek anlamlarına gelir.
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A
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E) Toplumsal bütünlüğü sağlama

a

A

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Dindar fert, günlük hayattaki bunalımlara karşı daha dayanıklıdır. Dindarın, zorluklar karşısında sığınacağı manevî bir sığınağı vardır. İrade olarak
daha güçlüdür. Dindar insan, hayatın imtihanlarla dolu olduğunu ve sabretmesi gerektiğini düşünür. Din aynı zamanda, hızla değişen toplumda
istikrarı sembolize eder. Bu yüzden değişen toplum içerisinde dindarlar, değişimin psikolojik etkilerini daha az hissederler.
Parçada verilenler dinin hangi işlevi ile ilgilidir?

A) “Önce deveni bağla sonra tevekkül et.”

m

İslam inancı, insanın kalbine ve vicdanına hitap
etmekle beraber esasen aklına hitap eder. İslam
inancında akla ve mantığa uymayan hiç bir prensibe rastlanmaz. “İslam akıl dinidir”, ile kastedilen,
İslami prensiplerin akla uygunluğudur. Aklı hür,
vicdanı temiz insanlar, İslamın getirdiği prensiplerde akla ve mantığa aykırılık görmezler. İslam
akaid esasları Kur’an ayetleriyle ve sünnetle sabit olmuştur.
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Kişilik, doğuştan gelen kalıtım ve beden
yapısı gibi hazırlıklarla çevre ve eğitim gibi
sonradan edinilen etkilerin bir bütünüdür.

SORU BANKASI

TEST - 1

DİN VE İSLAM
5.

7.

Kur’an’ı Kerim’de Allah’ın “bir” olduğunu en güzel
ifade eden surelerden biri İhlas suresidir. İhlas suresinin ilk ayetinde şöyle buyrulmaktadır: “De ki:
“O, Allah’tır, tektir. Allah sameddir. (Her şey O’na
muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.” (İhlas suresi, 1-4. ayetler.)

Bu hadis-i şerifte, İslam’ın ahlaki prensiplerinden hangisi vurgulanmaktadır?

Parçada verilenler İslam inancının aşağıdaki
özelliklerinden hangisine örnek olur?

A) Ahlaklı olmak		

B) Kararlı olmak

C) Güvenilir olmak		

D) Sabırlı olmak

			

B) Tevhid dinidir.

E) İstişare etmek

a

s
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m

A

A) Sevgi ve barıştan yanadır.

“Müslüman, elinden ve dilinden başkalarının zarar görmediği kimsedir.”

İstişare, sözlükte “birine bir konuyu danışmak, görüşünü sormak” demektir. “Şûra”
ve “müşâvere” kelimeleri ile eş anlamdadır.

C) Kişinin ve toplumun huzurunu hedefler.
D) Aşırılıklardan uzaktır.
E) Orta yolu tavsiye eder.
a

s
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m

Tevhid, Allah’ın varlığını, birliğini, tüm
yetkin nitelikleri kendisinde toplandığını, eşi ve benzeri bulunmadığını bilmek ve
buna inanmaktır.

8.

Dua, sınırlı ve aciz olan insanoğlunun; sınırsız ve
sonsuz kudret sahibi Allah ile kurduğu diyalog ve
köprüdür. Bu sebeple insan tarihin hiçbir döneminde duadan uzak kalmamıştır. Dua aynı zamanda zikirdir, ibadettir.

A

Verilen ayetlerden hangisi dua kapsamı dışındadır?
Çözümlü Soru

6.

A) “Rabbim, beni namazı(nda) sürekli kıl, soyumdan olanları da. Rabbimiz, duamı kabul buyur.” (İbrahim, 40)

Din, bir kısım davranışları kutsallık fikri ile desteklerken bazı hareketleri de günah kabul ederek yapılmasına engel olur. Böylece bireylerin her çeşit
tavırlarının ilgili toplumun değer yargılarına uygun
olmasını temin eder.

B) “Ateşin içinde olanlar, cehennem bekçilerine
dediler ki: “Rabbinize dua edin; azaptan bir günü (olsun) bize hafifletsin.” (Mü’min, 4)
C) “Dedi ki: “Benim Rabbim, gökte ve yerde söylenen-sözü bilir; O, işitendir, bilendir.” (Enbiya,
4)

Verilenlere göre, din ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?

D) “De ki: “Ben gerçekten, yalnızca Rabbime dua
ediyorum ve O’na hiç kimseyi (ve hiçbir şeyi)
ortak koşmuyorum.” (Cin, 20)

A) Din, insanların psikolojik ihtiyacını karşılar.
B) Din, devletle toplum arasında aracı kurumdur.

E) “Demişti ki: “Rabbim, şüphesiz benim kemiklerim gevşedi ve baş, yaşlılık aleviyle tutuştu;
ben Sana dua etmekle mutsuz olmadım.” (Meryem, 4)

C) İlkel toplumlarda din, kültürü tümüyle etkiler ve
şekillendirir.
D) Sosyal kontrol aracı olarak toplumda bütünleşmeyi sağlar.
E) Din, bir varlık ve aidiyet bilinci, birlikte var ve
taraf olma bilinci kazandırır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

1-B
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2-E

3-E

4-C

5-B

6-D

7-C

8-C

SORU BANKASI

DİN VE İSLAM
1.

TEST - 2
3.

İslam’da tövbe ve bağışlanma, kul ile Allah arasındaki bir ilişkidir. Günahlarından tövbe etmek isteyen bir kişi, herhangi kişi veya kuruma başvurmadan günahlarına tövbe edebilir.
Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

İslam inancı insanları aşağıdakilerden hangisine yönlendirmez?

A) İslam’da hiçbir beşer, ilahi nitelikler taşıyamaz.
B) İslam’da ruhbanlık anlayışı yoktur.

A) Melekelere inanmaya

C) İslam dini, bütün insanları doğuştan hür ve günahsız kabul eder.

B) Doğru insan olmaya

D) İslam’da dünya ahiret dengesi vardır.

C) Keramet göstermeye

E) İslam’ın inanç ilkeleri ve ibadet esasları
Kur’a’da belirtilmiştir.

D) Ahlaklı olmaya
E) Kadere inanmaya

a

m

a

Keramet, Allah’ın yüce kudreti ve ihsanı
ile Allah dostlarının elinden zuhur eden
harikulade olan işlerdir.
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Ruhbanlık, dünya işlerinden tamamen
uzaklaşarak, manastırlarda, kiliselerde veya insanlardan uzak yerlerde kurulan ibadet yerlerinde sırf ahiret işleriyle meşgul olma, dünya’dan el etek çekme işidir.

A

m

A

4.
2.

İslam dini, insanlara çalışmalarını öğütler. Kendilerini aşan durumlarda ise Allah’a güvenmeyi emreder. Buna göre bir öğrenci sınavdan iyi bir not
almak için düzenli, planlı ve çok çalışmalıdır. Kendisine düşen yükümlülükleri tam olarak yaptıktan
sonra Allah’a havale etmeli, başarılı olmayı sadece O’ndan dilemelidir.
Yukarıdaki durumu anlatan kavram ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumun birlik ve beraberliğine katkı sağlama

A) Kaza - Kader

B) İnsanlara, varlık, aidiyet ve birlikte var olma bilinci kazandırma
C) Sosyal bütünleşmeyi sağlayan en önemli fenomenlerden biri olma

C) Tedbir - Tevekkül
D) Sevap - Günah

D) İnanmayan insanların olumsuz yönlerini gösterme

E) Kader - Tevekkül

E) Değerler çatışmasını önleyerek, değerlerin
toplumca kabulünü sağlama

a

Tedbir, bir şeyin gerçekleşmesine vesile olacak sebeplere uymak, tevekkül ise
maksada ulaşmak için, tüm sebepleri yerine getirdikten sonra, işin neticesi için
Hz. Allah’a teslim olmaktır.

s
n ı m at

A
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m

A
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Din, ilahi kurallar bütünüdür. İnsan her zaman yüce ve kudretli bir varlığa sığınma ihtiyacı hisseder.
Din, insanları iyi ve faydalı işler yapmaya yönelten, toplumları yücelten ve geliştiren bir olgudur.
Din duygusunun zayıflaması suçların artmasına
neden olabilir.
Verilen parçaya göre aşağıdakilerden hangisi
dinin işlevlerinden biri değildir?

B) Hayır - Şer

m

İslam’ın inanç esaslarının başında Allah’ın varlığına, birliğine inanmak yer alır. Allah’a inanmak,
onun kudretli, üstün ve her şeyi yerli yerince var
eden bir yaratıcı olduğuna inanmak anlamına gelir. Yüce Allah, her şeyi yoktan var etmiş ve bir düzen içinde yaratmıştır.
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İşlev, bir nesne ya da bir kimsenin gördüğü iş; iş görme yetisi, görev, fonksiyon.

SORU BANKASI

TEST - 2

DİN VE İSLAM
5.

8.

• “Din, insanî problemlerin çözümüne yönelen
inanç ve pratikler sistemidir.” (J. M. Yinger)

• “De ki: Sığınırım ben yükselen şafağın Rabbine. O’nun yarattıklarının şerrinden ve kıskançlık duyduğunda kıskancın şerrinden.” (Felak,
1-5)

• ‘Din, kutsal şeylerden oluşan bilgiler sisteminin kilise biçiminde tezahür etmiş şeklidir. (Emile Durkheim)

• “De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, insanların hakimine, insanların ilahına, fısıldayan sinsi ayartıcının şerrinden, insanların kalbine fısıldayan cinlerin ve insanların bütün
ayartmalarından.” (Nas, 1-6)

• “Din, sosyal düzenin anlam alanıdır.” (T. Luckmann)
,

• “Din, toplumsal motivasyonlar sağlamaya yönelik semboller sistemidir.” (C. Gertz )
Yapılan tanımlar dinin aşağıdaki boyutlarından
hangisine yöneliktir?

Verilen ayetlere göre, cin ve insan şeytanlarından Allah’a sığınmayı ifade eden kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Metafizik

A) Hamd

B) Tarihsel

D) İşlevsel

C) Antropolojik
E) Tasavvufi

D) Tenzih
a

C) İstiâze

E) İstiâne

İstiane yardım istemek anlamına gelmektedir. İstiaze, sığınmak anlamına gelen bir
kelimedir. İstiâzeden maksat da bütün kötülüklere ve günahlara karşı Allah’tan korunma ve sığınma talep etmektir.
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A

6.

B) Tevekkül

“Her kim de sabreder ve kusuru bağışlarsa, işte
bu elbette azmedilecek işlerdendir.” (Şuara, 43)
Verilen ayette insanların aşağıdaki olumlu özelliklerinden hangisine vurgu yapılmıştır?
A) İnsanların arasını düzeltmek - Sabretmek
B) Kötü zanda bulunmamak - Vefalı olmak
C) İnsanları affetmek - Cahillerle tartışmamak

9.

D) Öfkeyi yenmek - İnsanları affetmek

• “... İnananlar yalnız Allah’a güvensinler.” (Ali
İmran, 102)

E) İstişareye açık olamak - Takva olma

• “... Allah’a güven, doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever.” (Ali İmran, 159)
• “... Allah’a inanıyor ve teslim olmuşsanız, ona
güvenin.” (Yunus, 84)

7.

• Allah’tan başkası ibadete layık değildir.

Verilen ayetlerde ele alınan ortak konu aşağıdakilerden hangisidir?

• Yardım eden kurtaracak olan Allah’tır.
• O, güvenilecek dayanılacak tek varlıktır.

A) Tevekkül

Parçada verilenler, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

D) Ahlak
s
n ı m at

m

m

a

C) İhsan
E) Takva

C) Tecvit

E) Tedbir

Tevekkül, Allah’a teslim olmak, güvenmek,
dayanmak, bağlanmak ve sığınmak anlamlarına gelmektedir.

s
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B) Tevhit

D) Ecel

A

A) İman

B) Kaza

a

İhsan bir davranışı en güzel biçimde yapmak demektir.

A
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1-B

40

2-C

3-C

4-D

5-D

6-D

7-B

8-C

9-A

SORU BANKASI

DİN VE İSLAM
1.

TEST - 3
3.

Din, insanların birbirleriyle olan ve dolayısıyla toplumla olan ilişkisini düzenlerken insanı kutsalla
birleştiren, birlik ve milli vicdan bilincini oluşturan
en köklü ve kuvvetli bir faktör olarak işlev görmektedir. Din sosyo-ekonomik, dinsel toplumsal aktörlerin, toplumsal yapıya uygun rollerini öğrenip
içselleştirmelerini, toplumsal hayata ayak uydurmalarını sağlar.

Parçada verilenlere göre, din ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

Parçada verilenler dinin aşağıdaki işlevlerinden hangisiyle ilgilidir?

A) Din, bireysel benliğin oluşturulmasına katkı
sağlar.

A) Sosyalleşmeyi sağlamak

B) İnsanlar arası ilişkilerin kendiliğinden düzene
girmesine büyük bir katkı sağlar.

B) İnanma ihtiyacını gidermek

C) Ahlaki değerlerin kabul edilmesi ve yayılmasını sağlar.

C) Kişiliği kuvvetlendirmek
D) Toplumsal bütünlüğü sağlamak

D) Toplumsal huzur, barış ve uzlaşının kaynağını oluşturur.

E) Kötülüklerden alıkoymak
a
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E) İnsanları psikolojik olarak rahatlatır.
Birey, içine doğduğu kültürel ortamın
özelliklerini ana-babasından, yakınlarından, arkadaşlarından, okuldan, sokaktan
ve iş ortamından öğrenir. Ömür boyu süren bu öğrenme ve uyma sürecine sosyalleşme denir.

A

4.
2.

• “(Size yazılan oruç) sayılı günlerde tutulur. Sizden kim, hasta veya yolculuk halinde olursa,
tutmadığı günler sayısınca diğer günlerde tutsun.” (Bakara, 184)

Parçada verilen ayet ve hadiste İslamın hangi
özelliği ifade edilmektedir?

Ayetlere göre, İslam ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?

A) Sevgi ve barış dini olduğu

A) Fıtrat dindir.

C) Evrensel bir din olduğu

B) Kolaylık dinidir.

D) Tevhit inancına dayalı olduğu

C) Kişinin ve toplumun huzurunu hedefler.

E) Irk ve sınıf ayrımının olmadığı

B) Dünya ve ahiret dengesini amaçladığı

D) Dünya-ahiret dinidir.

m
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E) Evrensel bir dindir.
a

A
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• “Allah’ın sana verdiği servet ile ahiret yurdunu ara; dünyadan da nasibini unutma; Allah
sana nasıl iyilik ettiyse sen de öyle iyilik et.”
(Kasas, 77)
• “Hiç ölmeyeceğini zanneden biri gibi çalış, yarın ölecek biri gibi de tedbirli ol.” (Câmiu’s-Sagîr)

• “… O, sizleri seçmiş ve din konusunda size bir
güçlük yüklememiştir, atanız İbrahim’in dini(nde olduğu gibi)…” (Hac, 78)

m

Din, kişiliğin ve benliğin şekillenmesinde ve sosyalleşmesinde büyük bir paya sahiptir. Bireysel
uygulama açısından din, ahlâk ve karakter terbiyesi demektir. Din insanlara güç verir, cesaret ve
güven aşılar; onlara iç rahatlığı verir.

Fıtrat, Allah Teala`nın mahlukatını kendisini bilip tanıyacak ve idrak edecek bir
hal, bir kabiliyet üzere yaratmasıdır

A

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
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“Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için” çalışmak gerektiğini söyleyerek, dünyaya aşırı derecede dalıp, ahireti unutanlara, hadisin ikinci kısmı olan yarın ölecekmiş gibi ahretine çalış cümlesini hatırlatmamız
yeterlidir.

SORU BANKASI

TEST - 3

DİN VE İSLAM
5.

7.

• “O halde siz, dini Allah için halis kılarak hep
O’na yalvarın. İsterse kâfirler hoşlanmasınlar.”
(Mümin, 14)

“Her doğan İslam fıtratı üzere doğar; sonra ana-babası onu Yahudi, Hıristiyan, Mecusî yapar…”
(Buhârî)

• “Daimî bir hayat sahibi ancak O’dur. O’ndan
başka ilâh yoktur. Onun için dini halis kılarak
O’na, hep O’na yalvarın. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. (Mümin, 6-5)

Yukarıdaki hadisle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Çocuk iyiyi de kötüyü de almaya açıktır.

Verilen ayetlerde duanın özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır?

B) Çocuğun yolunu eğitim sırasında aldıkları belirler.

A) Yalnızca Allah’a dua etmek

C) Çocuklar, kalıtsal olarak suç işlemeye meyillidirler.

B) Allah’ın beğendiği şekilde dua etmek

D) Çocuklar, Allah’ın varlığını ve birliğini tanıyıp,
ona yönelebilecek bir eğilimde doğar.

C) Allah’ın isimleriyle dua etmek

E) Çocuk fıtratı, çevreye göre şekil alabilecek bir
esnekliğe sahiptir.

D) Korku ve umut arası dua etmek
E) Sadece dünya hayatı için dua etmek
m

a

Dua kelime manası olarak istemek, çağırmak ve davet etmek manalarına gelmektedir. İslami olarak ise Allahü teâlâ’ya yalvarmak ondan istemek sonsuz gücü ile bize her türlü sıkıntımızda destek olması için
onun kapısına sığınmaktır.

A

8.

6.

İslam dini, insanlar arasında merhamet, şefkat,
sevgi ve barış duygularının ortaya çıkmasını sağlar. Yoksula, yetime, düşküne yardımcı olmayı emreder. Kin, nefret ve intikam gibi her türlü kötülüğün ve kötü düşüncelerin ortadan kalkmasını, insanların kardeşçe barış ve huzur içinde yaşamasını öğütler.

Bireysel anlamda dine ilgisiz ya da karşı kimseler
görülebilirken bir toplumun tümüyle inançsız ya
da ateist olduğuna pek rastlanılmamıştır. Yunan
filozoflarından Plutargue, “Dünyayı dolaşınız, duvarsız, edebiyatsız, kanunsuz, servetsiz şehirler
bulacaksınız; fakat mabedsiz ve mabudsuz bir şehir bulamayacaksınız.” demiştir.
Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Din, birey ve toplumlar için manevi bir ihtiyaçtır.

Bu parçada İslam dininin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

B) Din, inansın inanmasın tüm birey ve toplumları yakından ilgilendirmiştir.
C) Din bir topluma ait, inanç, ibadet ve ahlaki ilkeler bütünüdür.

A) İnsanları yapamayacakları şeylerle sorumlu
tutmaması

D) Din olgusu, tarihsel çağların her evresinde varlığını hissettirmiştir.

B) Aşırılıklardan uzak, denge dini olması
C) İnsanları iyi ve faydalı işler yapmaya yöneltmesi

E) İnanç duygusunu tatmin edecek bir dine ihtiyaç vardır.

D) Getirdiği esasların kıyamete kadar geçerli olması

1-A

E) İnsanların sosyalleşmelerini sağlaması

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Fıtrat, islam dininde önemli bir kavramdır. Fıtrat, özellikle tasavvufta önemli bir
yer tutar. Bir şeyi başlangıcında yarmak,
kazmak anlamına gelen ve “fatr” kökünden türemiş olan fıtrat kelimesi, “ilk yaratılış” manasına gelir.
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A

m

42

2-B

3-E

4-B

5-A

6-C

7-C

8-D

SORU BANKASI

DİN VE İSLAM
1.

TEST - 4

Müslüman olmayan bir kimsenin İslam’a girmek istediği zaman aşağıdakilerden hangisini
yapması yeterlidir?

Çözümlü Soru

3.

A) Bulunduğu yerin din işleri birimine müracaat
etmesi
B) Günahlarından tövbe etmesi
C) Sadece, “Allah’tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed Allah’ın peygamberidir.” demesi
D) Kur’an’dan kısa süreleri ezberlemesi
E) İbadet yapabilecek ölçüde sağlıklı olması
a

s
n ı m at

m

Temizlik, kişinin maddi ve manevi kirlerden arınması, iç ve dış dünyasının temiz olması demektir. Dinimizde temizlik, bir kısım ibadetlerin şartı
olduğu gibi, sağlıklı yaşamanın da bir gereğidir.
Allah sevgisini kazanmaya vesiledir. Peygamber
Efendimiz de “temizlik imanın yarısıdır.( Müslim)
buyurarak temizliğin dinimizde ne kadar büyük
önem taşıdığını belirtmiştir.
Verilen paragrafta İslam ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Kelime-i Tevhid: Müslüman olan her kimsenin bilmesi ve inanması gereken kelime-i
tevhid yani: “La İlahe İllallah, Muhammedün Resulullah” Anlamı: “Allah’tan başka
İlah yoktur. Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah’ın
Peygamberidir”

A) İslam inancı bütün insanlığa gönderilmiştir.
B) İslam inancı akla büyük önem vermiştir.
C) İslam maddi ve manevi temizliği emreder.

A

D) İslam inancı insanları hem dünya ve hem de
ahireti için çalışmaya teşvik eder.
E) Yapılan her ibadetin mutlak karşılığının olacağı bildirilmiştir.

4.
2.

Bir zamanların ünlü pop şarkıcısı Cat Stevens, Atlas Okyanusu kıyılarında yüzdüğü bir sırada akıntıya kapılır ve o anda hayatının biteceğini hisseder. Bu kritik anda, içinde doğan bir ümitle “Kurtar beni Allah’ım.” diye dua ve niyazda bulunur.
Arkasından gelen büyük bir dalganın itmesiyle
kendini kıyıda bulur. Bu olay üzerine Müslüman
olur ve Yusuf İslam adını alır.

• “Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki
rahmete eresiniz.” (Hucurat, 10)
Verilen ayetlerde müminler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Suçlulara arka çıkmazlar.

Parçada verilenlere göre, insanların bir dine
yönelmelerinin temelinde aşağıdakilerden hangisi bulunur?

B) Sözün en güzelini söylerler.
C) Anne babaya iyi davranırlar.
D) Barıştırıcı ve uzlaştırıcıdırlar.

A) Tabiat olayları karşısındaki çaresiz kalmaları

E) Arkadan konuşmaz ve kusur araştırmazlar.

B) Fıtratında inanma güdüsünün bulunmaları
m

s
n ı m at

C) İbadet etme güdüsünü karşılama çabaları
D) Hayret ve anlama çabasının dinlerde karşılık
bulmaları

A

E) İnsanoğlunun zayıf olarak yaratılmış olmaları

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

• “Sözünüzde durmanız, kötülükten sakınmanız
ve insanların arasını düzeltmeniz için, Allah’ı
yeminlerinize hedef veya siper edip durmayın.
Allah, her şeyi işitir ve bilir.” (Bakara, 224)
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a

İslam dini, gerek fert gerekse toplum olarak müminlerin birbirleriyle iyi geçinmelerini ve barış içinde kardeşçe yaşamalarını emreder.

SORU BANKASI

TEST - 4

DİN VE İSLAM
5.

7.

“Dini ameli yaparken gücünüz yettiği kadar yapınız. Kendinize meşakkat verecek şekilde ibadet
yapmanız sizi usandırır. Sonunda ibadeti terkedersiniz. O halde şunu biliniz ki, siz usanıp ibadeti terketmedikçe Allah’da sevabı terk etmez.”(Hadis)
Verilen hadis İslam inancının hangi özelliğiyle ilgilidir?

Bu parçaya göre insanların dine yönelmelerinin temelinde aşağılardakilerden hangisi bulunmaktadır?

A) Temizliğe verdiği önem
B) İbadetlerde ihlaslı olma
C) Kul hakkına verdiği önem

A) Tabiat olayları karşısındaki çaresiz kalması

D) Kuralların evrensellik içermesi

B) Ait olma duygusunu bir inanca bağlanarak karşılaması

E) Uygulamada esnekli olma

C) İbadet etme güdüsünün bulunması

a

İslâm hukuku sahip olduğu esnek yapısı itibariyle bütün zamanlara ve şartlara hitap
edebilmekte, bunun sonucu olarak da İslâm’da bazı hükümler zamana ve şartlara göre değişebilmektedir.

s
n ı m at

m

D) Hayret ve anlama çabasının dinlerde karşılık
bulması
E) Kendi iç dünyasını tanımak istemesi

A

8.
6.

Din, sisteme uygun değer, tutum ve davranışları
öğreterek toplumsal aktörün sosyal yapısını, sosyal düzenin norm ve değerlerini, toplumsal rolleri, sosyo - ekonomik, kültürel ve siyasal statüko
benimsemede rol oynar.

A) Adaleti esas aldığı
B) Kolaylığı benimsediği
C) Aşırılığa karşı çıktığı

A) Toplumsal kaynaşma ve bütünleşmeyi sağlama

E) Hak din olduğu
m

a

s
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C) Bireysel düzlemde, yapılan davranışların meşrulaştırılmasını sağlama

D) Evrensel olduğu

A

B) Toplumsal düzenin sağlanmasında katkıda bulunma

D) Bireyin manevi ihtiyacını karşılama
E) Bireyin kendisiyle barışık olmasını sağlama
s
n ı m at

Her çağın ihtiyacına cevap veren, hiçbir zaman
diriliğini kaybetmeyen İslam, belli bir ırk veya topluluğa değil, bütün insanlara hitap eder..
Bu durum İslam inancının hangi özelliğiyle örtüşür?

Parçada verilenler dinin hangi işlevine yöneliktir?

m

İnsanın kendisi ve evren hakkında merak ettiği,
öğrenmek istediği pek çok konu vardır. Evrenin
ne zaman meydana geldiği, niçin yaratıldığı, büyüklüğünün ne kadar olduğu vb. hususlar insanın
merakını uyandırmış bu gibi hususlara cevap bulmak için insanoğlu araştırmalar, çalışmalar yapmıştır. Dinlerin bu konularda görüş bildirmesi,insanların dine yönelmelerinde etkili olmuştur.

İslam Dininin Evrenselliği; Kur’an’da, tevhid inancı ve iman esasları ile ilgili hükümler, yaşanan zamana ve mekana bağlı olmayan, her zaman ve mekanda geçerli olacak evrensel hükümlerdir.

a

Meşru kılmak, bir fiili veya durumu bir
topluluk nezdinde kabul edilebilir, normal
sayılır duruma getirmektir.

A

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

1-C
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2-A

3-C

4-D

5-E

6-C

7-D

8-D

SORU BANKASI

DİN VE İSLAM
1.

TEST - 5
3.

Genel anlamı ile dinler temelde varlığı ve evrenin
oluşumunu açıklayan sistematik inanç sistemleridir. Varlık konusu özetle “varlık var mıdır?”, “Varsa ne olarak vardır?”, “Varlığın türleri nelerdir?”,
“Yalnızca uzay ve zaman içindeki maddi varlıklar
mı vardır?”, “Tinsel/zihinsel varlıklar da varlık olarak kabul edilebilir mi?” “Maddi varlığın en somut
örneği olan beden ile tinsel varlığın başat örneği
ruh arasında nasıl bir ilişki vardır?” gibi sorularla
anlaşılmaya çalışılır .

A) Hükümlerinin tüm zamanlar için geçerli olması
B) Bazı kurallarının yerellik içermesi
C) Kurallarının dünyanın her yerinde yaşayan insanlar için geçerli olması
D) Tüm insanlara gönderilmesi
E) Hz. Muhammed tüm âlemler için bir uyarıcıdır.

Parçada verilenler dinin hangi işlevine yöneliktir?
B) Sosyal kontrol

C) Meşrulaştırma		

D) Dayanışma

a

s
n ı m at

m

A

A) Sosyalleşme		

Aşağıdakilerden hangisi İslam inancının evrensel özelliklerinden değildir?

Kur’an’da, tevhid inancı ve iman esasları ile ilgili hükümler, yaşanan zamana ve
mekana bağlı olmayan, her zaman ve mekanda geçerli olacak evrensel hükümlerdir.

E) Anlam arayışına cevap verme.
a

s
n ı m at

m

4.

İnsanlar, hayatın, varlığın, kendi varlığının, var olmanın anlamını yakalamak ister. Konuşmaya başlayan çocuğun, çevresinde gördüğü, hissettiği her şey ve her
olup biten hakkında sorular sorup bilgi istemesi, işte bu arayışın eseridir.

İnsanlara; Allah’ın varlığı, birliği, kudreti, sıfatları,
Allah-evren-insan ilişkisi, inanç ve ibadet esasları hakkında bilgilendirmelerde bulunmak, dünya
ve ahiret arasındaki dengenin nasıl kurulacağını
öğreterek, dünya hayatının geçiciliği ve ölüm gerçeğini hatırlatmak, böylece insanın kişiliğini kuvvetlendirerek ona sağlam bir karakter kazandırmak genel işlevlerindendir.

A

Verilen parçada bazı işlevleri anlatılan sistem
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kültür

B) Felsefe
D) Din

C) Antropoloji

E) Sosyoloji

Çözümlü Soru

2.

Çözümlü Soru

Namaz kılarken, en büyük rütbeli bir Müslümanla
en küçük rütbeli, en zenginle en fakir, bir beyazla
bir zenci Müslüman yan yana durur ve Allah’a birlikte secde ederler.

5.

Bu durum İslamın hangi özelliğiyle ilgilidir?
A) Hak ve son din olduğuyla

Verilen ayette “emanet” olarak nitelendirilen,
aşağıdakilerden hangisidir?

B) Düşünmeye önem verdiğiyle
C) Irk ve sınıf ayrımı yapmadığı

A) Can

D) Fıtrat dini olduğuyla

B) Mal
D) Nesil

E) Ruhbanlığın olmadığıyla

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

“Biz emaneti göklere, yerküreye ve dağlara teklif
ettik, ama onlar bunu yüklenmek istemediler, ondan korktular ve onu insan yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim, çok bilgisizdir.” (Ahzab, 72)
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C) İlim
E) Akıl

SORU BANKASI

TEST - 5

DİN VE İSLAM
6.

Din, kültürün ilk basamaklarından başlayarak aile, kabile, boy ve millet gibi tabii birliklerle hep yakın ilişki içerisinde bulunmuştur. Toplumla dinin
birlikteliği günümüze kadar devam edegelmiş ve
tarihin sonuna kadar da devam edecektir. İnsanlığın din ile olan bu ayrılmazlığı bizi dinin, insanın
hem bireysel hem de toplumsal boyutuyla ilişkisine götürmektedir.

9.

Paragrafta verilenler İslam inancının hangi
özelliğine örnek oluşturur?
A) Dünya ve ahiret dini olduğuna

Verilen paragrafta inancın hangi fonksiyonu
üzerinde durulmuştur?

B) Barış ve sevgi dini olduğuna

A) Sosyalleştirme		

B) Bütünleştirme

D) Aşırılıklardan uzak bir din olduğuna

C) Psikolojik doyum		

D) Meşrulaştırma

C) Evrensel kurallar içerdiğine
E) Tevhid dini olduğuna
m

a

İslâm, tevhid/vahdet dinidir; birlik, beraberlik, uyum dinidir. Vahdet “birlik”, tevhid
de “birliği ikrar etmek” demektir.

s
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E) Kimlik kazandırma

A

7.

‘Kâinat’ın tek hakimi olan yaratıcıya duru olarak inanıp güvenen” anlamına gelen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hanif

B) Tevhid
D) İhsan

C) Huy
E) Kaza

a

s
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m

İslam inancının temeli Allah’ın var ve bir olduğunu, evrendeki her şeyin tek yaratıcısı olduğunu
kabul etmektir. İslam’ı seçmek isteyen bir kişi öncelikle Allah’ın birliğini kabul eder.

Hanif, bir Kur’an kavramı olarak tanımlandığında ‘Kâinat’ın tek hakimi olan yaratıcıya duru olarak inanıp güvenen’ manasını taşır.

10. Yüce Allah (c.c.), peygamberleri aracılığıyla gönderdiği bilgi ve mesajlarla insanları doğru yola iletmiş, onları iyiye ve güzele yönlendirmiştir. Aklımız
ile pek çok şeyi bilebilsek de Rabbimizi tam ve
doğru bir şekilde tanımak ve O’na yaraşır güzellikte bir kul olabilmek için ilahi bir rehberliğe ihtiyaç duyarız.

A

Çözümlü Soru

8.

Hz. Muhammed, müminler arasında meydana gelen küskünlükleri ve dargınlıkları gidermede çözüm olarak selamı adres göstermiştir: “İnsanların
Allah katında en değerlisi ve ona en yakın olanı,
önce selamı verendir.” buyurmuştur.

Verilenlere göre İslam inancıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilinir?
A) İmanın önemini verdiği

Parçada verilenler, İslam inancının hangi özelliğine örnek oluşturur?

B) Akla önem verdiği
C) Fıtrata uygun olduğu

A) Vahiy kaynaklı olduğuna

D) Vahiy kaynaklı olduğu

B) Sevgi dini olduğuna

E) Emirlerinin evrensel nitelikte olduğu

C) Dünya ve ahiret dini olduğuna

s
n ı m at

m

D) Tevhit esasına dayandığına
E) Evrensel olduğuna

A

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
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a

Allah’tan (c.c) peygamberlerine gelen her
türlü bilgi ve mesaja vahiy denir.

SORU BANKASI

TEST - 6

DİN VE İSLAM
11. Allah katında mümin sayılmak için sadece Allah’ın
varlığını kabul etmek yeterli değildir. O’nun tek ilah
olduğuna da inanmak gerekir. Bundan dolayı bütün peygamberlerin toplumlarına ilk mesajları: “Ey
kavmim! Allah’tan başkasına kulluk etmeyin.” olmuştur. Bu nedenle Allah’a imanda en temel şart,
Allah’tan başka varlıkları ilah kabul etmemektir.

Çözümlü Soru

13. “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür, kim
de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.” (Zilzal
Suresi, 7-8.ayet)
Yukarıda verilen ayetlerde vurgulanmak istenilen düşüncelerden hangisidir?

Yukarıdaki durum İslam dininin aşağıdaki hangi özelliği ile açıklanabilir?

A) Fert, iyi ya da kötü her davranışının karşılığını olacaktır.

A) Tevhit inancına sahip olması
B) Akla önem vermesi

B) Allah sadece kendisine iyilik yapılmasını ister.

C) Barış dini olması

C) Herkes gücünün yettiği kadar sorumludur.

D) Sevgi dini olması

D) En makbul olan ibadet, gizli olarak yapılandır.

E) Kardeşliğe önem vermesi

12.

E) Allah, tövbe edenlerin günahlarını affeder.

14. Allah varlıklar üzerinde düşünmemizi ve varlıkların bir yaratıcısının olduğunu anlayıp ibret almamızı öğütleyerek şöyle buyurur: “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklı selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır.” (Al-i İmran, 190)

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

Bu ayette İslam dininin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

• “Yoksa sen onların çoğunun işittiklerini, düşündüklerini mi sanıyorsun? Hayır, onlar hayvanlar gibidir, hatta onlar yolca hayvanlardan daha sapıktır.” (Furkân Suresi, 44. ayet)

B) Evrenselliği

C) Fıtrata uygunluğu		

D) Dogmatikliği

E) Son din oluşu

• ...”Kim nefsinin ‘cimri ve bencil tutkularından’
korunmuşsa, işte onlar, felah (kurtuluş) bulanlardır.” (Haşr Suresi, 9. ayet)

a

s
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m

A

Verilen ayetlerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) İnsana düşen Allah’a kulluk görevini yerine getirmektir.
B) Kendisini hazların cazibesine kaptıranlar en
alt seviyeye düşerler.
C) Yüce bir amaçla yaratılan insan, nefsani arzularıyla mücadele etmek zorundadır.
D) Nefsinin isteklerine boyun eğmeyen ve Rab’bini bilenler, en yüksek seviyeye yükseler.

1-E

E) Kişinin fitnesi, ailesinden, malından, nefsinden, çocuğundan ve komşusundadır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

A) Rasyonelliği		

9-E
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İslâm, akla dayanır . örneğin, İslam’da
zekât kurumu, zenginlerin fakirlerin yardımına koşması, paylaşma kültürünün gelişmesi, sınıfsal çatışmayı körükleyen ve katmanlar arasındaki kin ve nefreti arttıran adaletsizlikleri ortadan kaldıran, zengin-fakir çatışmasını sevgi-saygı ve barışa çeviren, sosyal hayatın dengelerini sağlayan bir müessesedir. Zekâtın bu fonksiyonu kolaylıkla anlaşılabilen çok makul ve
mantıklıdır.

2-C
10-D

3-B

4-D
11-A

5-E

6-A

12-E

7-A

13-A

8-B
14-A

SORU BANKASI

ÇÖZÜMLER

TEST-1 Soru-6

6.

TEST-5 Soru-5

5.

Toplumsal kontrol resmi ve resmi olmayan kontroller olarak ikiye ayrılır. Hukuk kuralları resmi
kontrol iken, dini ve ahlaki yaptırımlar resmi olmayan kontrol sistemleridir. Dinin başlıca fonksiyonlarından biri, sosyal kontrol aracı olarak toplumda
bütünleşmeye büyük katkıda bulunmasıdır.

Yüce dinimiz İslam; insanları Allah’a kulluğa çağırırken kişilerin din, akıl, can, ruh ve beden sağlığı ile neslini korumayı da temel hedeflerinden
saymıştır. Yüce Rabbimizin bize bahşettiği büyük
nimetlerden bir tanesi de sağlıktır. Kişinin Allah’a
kulluk görevini yerine getirebilmesi için sağlıklı bir
yapıya sahip olması gerekmektedir. İnsan sağlığının en önemli kısmını akıl ve ruh sağlığı oluşturmaktadır. Dinimiz bu değerleri korumamızı, akıl
ve ruh dengemizi bozacak davranışlardan sakınmamızı istemektedir.

TEST-4 Soru-3

3.

İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe
büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır. Bunlardan biri diğerinden ayrılmaz. Öyle ki bunlardan her biri, bir bakımdan maddî ise, diğer bir bakımdan da manevîdir. Abdest gibi...

TEST-5 Soru-8

8.

İslam sevgiye en fazla önem veren dindir. Bundan
dolayı İslam medeniyeti sevgi medeniyetidir; Müslüman toplum da sevgi toplumudur. Çünkü İslam,
sevgi olmadan imanı kabul etmez;
İnsanın varlıkla tüm ilişkilerini sevgiye dayalı olarak yeniden kurar;
İnsanın bütün davranış ve ilişkilerinde sevgiyi ve
rahmeti yansıtmasını zorunlu kılar.

TEST-5 Soru-2

2.

Yüce dinimiz,inanan herkesi kardeş kabûl etmiş,hiçbir kimseye sahip olduğu dil ve renk ya da mensup olduğu ırk ve sosyal sınıf sebebiyle imtiyaz
tanımadığı gibi,kimseyi de hor görmemiştir. Allah
nazarında hiç bir millet diğerinden üstün değildir
.Üstünlük ancak takva yani günahlardan sakınıp
Allaha yaklaşma iledir. Bir Müslüman ne kadar çok
sevap işlerse o kadar Allaha yaklaşır.Ne kadar çok
günah işlerse o kadarda Allah’tan uzaklaşır. Eğer
Allaha yakınlık soy sop ırk akraba hemşeri milliyetçilikle olsaydı Zenci köle Bilalı Habeşi (r.a.) kölelik makamından dünyada iken cennetle müjdelenen cennetlikler makamına yükselmezdi .

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

TEST-6 Soru-13

13. Her davranışın hasenat ve seyyiat olarak mutlaka karşılığı bir derecat vardır Ve herkes için yaptıklarından dolayı dereceler vardır. Dünya bir imtihandır ve Allah bu yüzden Nebi Resuller beas
etmiş, adaleti sağlasınlar ve insanları inzar etsinler diye onlara şeriat ve kitaplar vererek onların
ağzından kitabı açıklayarak insanları kendisine
ulaşmayı dilemeye davet etmiştir.
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SORU BANKASI

4. ÜNİTE

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ

