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İNSAN VE DİN - 1
1. İnsan, sorumluluğunun farkında olmalı ve hesap vereceği bilinciyle hareket etmelidir. Çünkü o yaptıklarının
hesabını mutlaka verecektir.
Bu durumu en iyi açıklayan ayet aşağıdakilerden
hangisidir?
A) “Kim zerre miktarı hayır işlemişse onu görür. Kim de
zerre miktarı şer işlemişse onu görür.” (Zilzal suresi,
7 ve 8. ayetler)
B) “İşte Allah’a teslim olanlar, artık onlar “ gerçeği ve
doğruyu” araştırıp bulanlardır.” (Cin suresi, 14. ayet)
C) “Andolsun biz Kur’an’ı düşünüp öğüt alsınlar diye
kolaylaştırdık…” (Kamer suresi, 22. ayet)
D) “İnsan hayrı istediği kadar şerri de ister. İnsan pek
acelecidir.” (İsra suresi, 11. ayet)
E) “O halde yaratan (Allah) yaratmayan (putlar) gibi
olur mu? Hala düşünmüyor musunuz?” (Nahl suresi,
17. ayet)

2. Geçmişte olduğu gibi, günümüzde de bilimsiz, sanatsız, felsefesiz insan toplumları vardır, fakat hiçbir zaman dinsiz bir toplum olmamıştır. (H. Bergson)
Bu tespitler aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemez?
A) Dinin evrensel bir olgudur.
B) Dinin tarihi insanlıkla aynıdır.
C) Toplumlar mutlaka bir inanca bağlı yaşamışlardır.
D) Felsefi düşünce, geliştiği toplumlarda dinin yerini
almıştır.
E) İnanma ihtiyacının hissedilmediği bir tarihi dönem
olmamıştır.

3. • “Ben insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat suresi, 56. ayet )
• “Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.” (Hicr
suresi, 99. ayet)
Bu ayetlerde insanla ilgili verilen ortak mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tek dünyalı bir varlıktır.
B) Varlıkların en değerlisidir.
C) Hayatının sonu olan bir varlıktır.
D) Doğru bilgiye ulaşabilen bir varlıktır.
E) Varoluş amacı yaratıcısına kulluktur.

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
4. İnancın doğru bilgilere dayanmadığı durumlarda
aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez?
A) Ahlaki çöküntü
B) Ruhsal bunalım
C) Batıl inançlarda azalma
D) Manevi duygularda eksilme
E) Toplumsal değerlerde yozlaşma

5. İnsan, kendisine verilen akıl ve irade ile özgür ve şerefli bir varlık olarak yaratılmıştır. bu bağlamda onun
yaratıcıdan bir mesaj alabilmeye layık görülmesi, yani
vahye muhatap kılınması kendisine verilen üstünlüğün
ve değerin bir göstergesidir. Allah insana iyiyi kötüyü
bildirmiş, onu seçimlerinde serbest bırakmıştır. O, insanı belli bir şekilde davranmaya zorlamamış, ona dilediğini yapma hürriyeti vermiştir.
Bu parça, aşağıdaki ayetlerden hangisini destekler
niteliktedir?
A) “Allah sizden (yükümlülükleri) hafifletmek istiyor.
Çünkü insan zayıf yaratılmıştır.” (Nisa suresi, 28.
ayet)
B) “Şüphesiz insan çok hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır.” (Mearic suresi, 19. ayet)
C) “Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği
vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız.” (Kaf suresi,16. ayet)
D) “Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik; ister şükreder, ister nankörlük eder.” (İnsan suresi, 3. ayet)
E) “Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız. Allah ise her
bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye hakkıyla layık olandır.” (Fatır suresi, 15. ayet)

6. Aşağıdakilerden hangisi dinin bireyin hayatına kattığı değerlerden biri değildir?
A) İnsanı, aklını kullanmaya, düşünmeye teşvik etmesi
B) İnsan-insan ilişkilerinde bireye rehberlikte bulunması
C) Toplumsal birlikteliği sağlıklı ilkeler etrafında güçlendirmesi
D) İnsanın anlam arayışında ona doğru bilgilerle yol
göstermesi
E) İnsana sorumluluklarını hatırlatarak onun, davranışlarında bilinçli olmasını sağlaması
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7. İnsanın bir dine inanma ihtiyacını doğrudan etkileyen sebep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anlam arayışı içinde olması
B) Dünyaya hakim olma arzusu
C) Maddi varlığını devam ettirme güdüsü
D) Kozmik düzenin işleyişini bilmek istemesi
E) Kendisini dünyadan soyutlama düşüncesi

8. 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.
Bu parçada dinlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
vurgulanmaktadır?
A) Tarihi süreçleri
B) Zorlayıcı olmaları
C) İbadeti önemsemeleri
D) Bütünleştirici olmaları
E) Hayatı anlamlandırmaları

9. “Dünyaya gelen her insan fıtrat üzere doğar.”
Bu hadiste insanla ilgili aşağıdakilerden hangisi
vurgulanmaktadır?
A) Akıl yetisi ile donatıldığı
B) Üsntün bir varlık olduğu
C) Öz varlığını idrak edebildiği
D) Belli bir ömre sahip olduğu
E) İnanma duygusuyla var olduğu

10. İlahi dinlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İnsanı faydalı işlere yönlendirirler.
B) İnsanı bencil duygulardan uzak tutarlar.
C) Her topluma farklı inanç ilkeleri getirirler.
D) Sıkıntılara karşı insanın direncini arttırırlar.
E) Allah’a güvenmeyi ve ona sığınmayı öğütlerler.

11. • “...Her millet için mutlaka bir uyarıcı (peygamber) gelmiştir.” ( Fâtır suresi, 24. ayet)
• “Her ümmetin bir peygamberi vardır...” (Yunus suresi,
47. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde verilmek istenen mesajlardan biridir?
A) Her din için bir resul gönderilmiştir.
B) Din, tarihin her döneminde var olmuştur.
C) Peygamberler belli aralıklarla gönderilmiştir.
D) Her ümmet kendine has kültürü vahiyle düzeltmiştir.
E) Her peygamber bir öncekinin tebliğini aynen devam
ettirmiştir.

12. • Ben kimim?
• Niçin yaratıldım?
• Nereye gideceğim?
gibi insanın anlam arayışına en kapsamlı doğru cevabı veren kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplum

D) Din

B) Eğitim

E) Ahlak

C) Bilim

