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11. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
İnançla ilgili Meseleler - 2

1.  Evrenin yaratılışını ve evrendeki olayların tamamını 
tesadüfle açıklayan inanma biçimi aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Teizm B) Politeizm  C) Nihilizm
D) Deizm E) Ateizm 

2.  İnancın doğru bilgilere dayandığı durumlarda aşağı-
dakilerden hangisinin görülmesi beklenir?

A) Ahlaki çöküntü
B) Ruhsal bunalım 
C) Batıl inançlarda azalma 
D) Hayatın anlamsızlaşması
E) Toplumsal değerlerde yozlaşma

3.  “Allah gökten su indirdi de onunla yeryüzünü ölümünden 
sonra diriltti. Şüphesiz bunda dinleyecek bir toplum için 
bir ibret vardır.” 

(Nahl suresi, 65. ayet)

“...Her millet için mutlaka bir uyarıcı (peygamber) gelmiştir.”
 (Fâtır suresi, 24. ayet)

Bu ayetler, inançla ilgili yorumlardan;
 I. nihilizm,
 II. deizm,
 III. ateizm

hangilerinin iddialarını reddetmektedir?

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

4.  Tanrının varlığını ve birliğini savunup O’nun eşi ve ben-
zeri bulunmadığına inanma biçimidir. Daha çok vahye 
dayanan ilahi dinlerdeki tek tanrı anlayışını ifade için kul-
lanılmaktadır.

Hakkında bilgi verilen inanma biçimi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Ateizm B) Deizm C) Teizm
D) Nihilizm E) Sekülarizm 

5.  15 Mart günü Yeni Zelanda da iki camiye Cuma namazı sı-
rasında saldırıda bulunuldu. İnsanlığı hüzne boğan bu olay 
sonrası Yeni Zelanda halkının saldırıyı şiddetle kınamaları, 
açıkça üzüntülerini bildirip bunu içten paylaşmaları, dayanış-
ma çalışmaları, Müslümanların yanında yer almaları dünya 
barışı için ümit verici bir tutumdur. Diğer taraftan Yeni Zelanda 
halkının bu tutumu diğer toplumlar hakkında yanıltıcı genelle-
meler yapmaktan da alıkoyacak bir örnek olmuştur.

Buna göre, dünyada barış ortamının oluşabilmesi için;

 I. Farklı din ve kültürler hakkındaki önyargılardan kurtulması
 II. Kendi anlayışının doğruluğunu başkalarına kabul ettirmesi
 III. Olaylardan doğru sonuçlar çıkarmak için gerçekçi ba-

kabilmesi

tutumlarından hangileri bireyden beklenir?

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

6.  “Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır; onları O’ndan 
başkası bilmez…” 

(En’âm suresi, 59. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi ayette geçen gayb kelimesi 
ile ilgili yanlış bir bilgi içermektedir?

A)  Akılla kavranamayan bilgiler olduğu için reddedilir.
B)  Göz önünde olmayan, gizli olan anlamındadır.
C)  Sadece Allah’ın bildirdiği kadarı bilinebilir.
D)  İnsanlar gayba ait bilgileri peygamberlerden öğrenirler.
E)  Melekler, cennet, ahiret gibi gerçekler gaybî konulardır.

7.  Ustasız olmazken basit bir kalem, 

Nasıl icat oldu muhteşem âlem? 

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu sözle çelişir? 

A) Evren mükemmel bir düzen içinde var edilmiştir. 
B) Âlemdeki pek çok şey kendiliğinden oluşmuştur. 
C) Evrende hiçbir şey tesadüfen oluşamaz. 
D) Yaşadığımız evreni var eden biri vardır. 
E) Evren yaratıcı tarafından tasarlanmıştır.
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İnançla ilgili Meseleler - 2

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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11. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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8.  İnsanlık 20. yy.’dan itibaren hızlı bir “dünyevileşme” yarışı 
içine girdi ve din, dünya ve günlük hayat için anlamını 
yitirmeye başladı.  Özellikle hukuki konularda, toplumu 
ilgilendiren sosyal kararlarda ve siyaset biliminin işleyi-
şinde din merkezli görüşler etkisini yitirdi.

Metinde sözü edilen yaşam tarzını benimseyen dü-
şünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nihilizm B) Teizm C) Deizm
D) Ateizm E) Sekülarizm 

9.  Dinî duyguları istismar eden grupların toplumdaki samimi 
Müslümanların üzerinde olumsuz etkileri olmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi dini istismarın yaşanmama-
sı için dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

A) Dinin insan hayatındaki tutum ve davranışları şekil-
lendirmesi yadırganmamalıdır.

B) Din asıl kaynaklarından öğrenilerek yanlış yönlendir-
melerin önüne geçilmelidir.

C) Hz. Peygamberden başka kimse dinin mutlak temsil-
cisi olarak görülmemelidir.

D) Her dini söylem ve davranış istismar kapsamında de-
ğerlendirilmelidir.

E) Toplumda doğru din anlayışının yerleşmesi için çalış-
malar yapılmalıdır.

10.  
TANRI DİN

I Agnostizm Vardır Yoktur
II Ateizm Yoktur Yoktur
III Deizm Vardır Yoktur
IV Teizm Yoktur Vardır

Tabloda verilen felsefi yaklaşımların Tanrı ve din gö-
rüşlerinden hangileri doğrudur?

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

11.  Kişinin inançla ilgili farklı akımlara yönelmesinde etkili olan 
meselelerden biri de kötülük problemidir. Buna göre dünyada 
yaşanan olumsuzlukların sebebi olarak Tanrı gösterilmekte, 
eğer bu kadar kötülük varsa Tanrı’nın da varlığının sorgu-
lanması gerektiği vurgulanmaktadır. Dolayısıyla bu önerme 
Tanrı’yı inkâr etmenin bahanesi olarak kullanılmaktadır.

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde bu problemin ger-
çek nedeni vurgulanmıştır?

A) “Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz 
yüzündendir; kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar.” 

(Şûrâ suresi, 30. ayet)
B) “Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men 

eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.”
(Âl-i İmrân suresi, 104. ayet)

C) “Kim güzel bir işe aracılık ederse, ona o işin sevabın-
dan bir pay vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse 
ona da o kötülükten bir pay vardır.”

(Nisâ suresi, 85. ayet)
D) “Bir kötülüğün karşılığı, onun gibi bir kötülüktür (ona 

denk bir cezadır). Ama kim affeder ve arayı düzeltirse 
onun mükâfatı Allah’a aittir.”

(Şûrâ suresi, 40. ayet)
E) “Allah, zulme uğrayanın dile getirmesi dışında, kötü 

sözün açıklanmasını sevmez.”
(Nisâ suresi, 148. ayet)

12.  Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerin-
den farklıdır?

A) “İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden ka-
rada ve denizde düzen bozuldu…”

(Rûm suresi, 41. ayet)
B) “Şüphesiz ki Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez, 

fakat insanlar kendilerine zulmederler.”
(Yûnus suresi, 44. ayet)

C) “Kim iyi bir iş yaparsa, bu kendi lehinedir. Kim de kötülük 
yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir.”

(Fussilet suresi, 46. ayet)
D) “Başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız 

yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder.”
(Şûrâ suresi, 30. ayet)

E) “İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. Hâlbuki onlar 
gaflet içinde yüz çevirmekteler.”

(Enbiyâ suresi, 1. ayet)


