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12. Sınıf (B)
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi

2

İnsan ve Din - 2

1.  	 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)	Düalizm	 B)	Ateizm	 C)	Politeizm
D)	Monoteizm	 	 E)	Sekülerizm

2.  	 İnsan	sürekli	bir	anlam	arayışı	 içindedir.	Kendi	kendine,	
“Ben	kimim?	Niçin	yaratıldım?	Nereye	gideceğim?	İyi	ne-
dir?	Doğru	 nedir?	Adaletli	 olan	 nedir?	Güzel	 nedir?	Bu	
dünyanın	sonu	ne	olacak?”	gibi	sorular	sorar.
Bu sorulara en anlamlı cevabı aşağıdakilerden han-
gisi verir?

A)	Felsefe	 B)	Din	 C)	Tarih
D)	Sanat	 E)	Bilim

3.  	 “Onlar	Allah’ı	 bırakıp	 kendilerine	 ne	 zarar	 ne	 de	 fayda	
verebilecek	 şeylere	 tapıyorlar.	 ‘Bunlar,	Allah	 katında	bi-
zim	şefaatçilerimizdir	(aracılarımızdır)’	diyorlar.	De	ki:	Siz	
Allah’a	 göklerde	 ve	 yerde	 bilemeyeceği	 bir	 şeyi	mi	 ha-
ber	veriyorsunuz?	Haşa!	O,	onların	ortak	koştuklarından	
uzak	ve	yücedir.”	

(Yûnus	suresi,	18.	ayet)	

Bu ayette insanlar aşağıdakilerden hangisine karşı 
uyarılmaktadır?

A) Allah’tan	şefaat	dilemeye
B)	Bütün	varlığı	sorgulamaya	
C)	Her	şeyi	bildiğini	iddia	etmeye	
D)	Zararlı	davranışlardan	uzak	durmaya
E)	Allah’tan	başka	varlıklara	ilahlık	isnat	etmeye	

4.  	 İslam	 dini	 şirkin	 her	 türlüsüne	 karşı	 çıkmıştır.	 Örneğin;	
Nisa	suresi	48.	ayette:	“Allah,	kendisine	ortak	koşulması-
nı	asla	bağışlamaz…”	buyrulmaktadır.	
Bu ayet aşağıdaki inanma biçimlerinden hangisi ile 
doğrudan ilgilidir?

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

5.  İnsanın evrendeki konumuna dair aşağıdaki yargılar-
dan hangisi yanlıştır? 

A) İnsanın	doğayla	uyum	içerisinde	yaşaması	istenir.
B)	Bütün	varlıklar	insana	hizmet	etmek	için	yaratılmıştır.
C)	Evrendeki	bütün	varlıklar	insanın	gördükleriyle	sınırlıdır.
D)	Yeryüzündeki	nimetler	insanın	şükür	etmesini	gerektirir.
E)	Evren,	insana	bir	yaratıcının	olduğunu	gösterecek	

niteliktedir.	

6.  	 “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	sı-
fatlardan	uzaktır.”	

	(Enbiya	suresi,	22.	ayet)	

Bu ayette vurgulanan kavram aşağıdakilerden han-
gisidir?

A)	İhlas	 	 B)	Tevhit	 	 C)	Fıtrat
D)	Ahlak	 E)	Tevekkül



Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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7.  	 Evren	ve	evrende	meydana	gelen	olayların	aşkın	bir	var-
lık	tarafından	yaratılıp	yaratılmadığı	sorunsalına	olumsuz	
cevap	için	geliştirilen	argümanlar	bu	inanma	biçiminin	ne-
redeyse	karakterini	oluşturmuştur.	
Burada söz konusu edilen inanma biçimi aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A)	Deizm	 B)	Düalizm	 	 C)	Politeizm
D)	Monoteizm		 E)	Ateizm

8.  Aşağıdakilerden hangisi vahye dayalı dinlerin ortak 
özelliklerinden biri değildir?

A) Kutsal	kitapları	vardır.	
B)	Din	adamları	statüsü	oluşturmuşlardır.	
C)	Allah	tarafından	vahiy	yoluyla	indirilmişlerdir.
D)	Öldükten	sonra	yeniden	dirilme	inancı	vardır.	
E)	Peygamberler	aracılığıyla	insanlara	iletilmişlerdir.

9.  Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın tevhit inancıyla 
çelişir?

A) Her	varlık	Allah’ı	kendi	diliyle	tespih	eder.
B)	Evreni	ve	içindeki	her	şeyi	yaratan	Allah’tır.
C)	Sonsuz	bilgi	ve	güç	sahibi	bir	tek	ilah	vardır.
D)	Allah	evrendeki	her	şeyin	tek	varoluş	kaynağıdır.
E)	Allah,	evreni	yarattıktan	sonra	müdahale	etmemiştir.

10.  	Din,	insanın	olduğu	her	yerde	var	olan,	insanın	doğumun-
dan	ölümüne	kadar	hayatının	her	evresinde	karşısına	çı-
kan	-	-	-	-	bir	olgudur.	

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A)	evrensel	 B)	tarihsel	 C)	bilimsel
D)	bireysel	 E)	geleneksel

11.  Aşağıdakilerden hangisi tek tanrı inancının özellikle-
rinden biri değildir?

A) Tanrı,	dini	gönderendir.
B)	Tanrı	evreni	yaratandır.
C)	Tanrı’nın	gücü	sınırlıdır.
D)	Tanrı	kendisine	ibadet	edilendir.
E)	Tanrı’nın	vasıfları	başkasına	verilemez.

12.  	Bu	inancı	benimseyenler	Allah’ın	yaratıcı	ve	güçlü	oldu-
ğunu	kabul	ederler.	Ancak	bunun	yanında	Allah’tan	baş-
kalarına	 olağanüstü	 güçler	 atfederek	 onlardan	 yardım	
beklerler.	Doğa	güçlerini,	ölüleri,	bir	takım	hayvanları,	ay,	
güneş,	yıldız	gibi	gök	cisimlerini	tanrılaştırırlar.	İslam	dini	
ise	eski	Yunan,	Mısır,	Roma	ve	İslamiyet’ten	önce	Arap	
Yarımadası’nda	çok	yaygın	olan	buna	benzer	durumları	
Allah’a	ortak	koşmak	olarak	değerlendirmiş	ve	şirkin	her	
türlüsüne	şiddetle	karşı	çıkmıştır.	
Bu parçada söz edilen inanma biçimine verilen ad 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Politeizm	 B)	Deizm	 C)	Düalizm
D)	Ateizm	 E)	Monoteizm


