
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Din, toplum-kültür ilişkileri sürecinde, insanlarda 

doğaüstü varlıklara ve güçlere yönelik olarak gelişen 

birtakım zihinsel tutumlara ve davranış örüntülerine 

işaret eden bir olgudur. 

Verilen din tanımı hangi disipline aittir? 

A) Felsefe 

B) Psikoloji 

C) Sosyoloji 

D) Antropoloji 

E) Dinler Tarihi 

 

 

 

2. “De ki: Ben Dini'mi O'na hâlis kılarak, sadece 

Allah'a ibâdet ederim. Artık siz de, O'nu bırakıp 

dilediğinize ibâdet edin.”  

(Zümer suresi, 14-15. ayet) 

Verilen ayette “din” kelimesi hangi anlamıyla 

kullanılmıştır? 

A) Kanun 

B) Tapınma  

C) Hakimiyet 

D) Cezalandırma  

E) Mükafatlandırma 

 

 

3. “De ki: "Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aranızda 

müşterek (olan) bir kelimeye (tevhide) gelin. 

Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, O'na hiç bir 

şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp bir kısmımız 

(diğer) bir kısmımızı Rabler edinmeyelim." Eğer yine 

yüz çevirirlerse, deyin ki: "Şahid olun, biz gerçekten 

müslümanlarız."  

(Âl-i İmran suresi, 64. ayet) 

Ayette asıl vurgulanan husus nedir? 

A) Dinin önemi 

B) Allah’ın varlığı 

C) Allah’ın birliği 

D) İslam’ın yüceliği 

E) İmanın bütünlüğü 

 

4. “Ey iman edenler! Rüku edin, secdeye kapanın, 

Rabb’inize ibadet edin; hayır işleyin ki kurtuluşa 

eresiniz.”  

(Hac suresi, 77. ayet)  

Verilen ayetten iman ile İslam ilişkisiyle ilgili 

hangisi çıkarılamaz? 

A) İman ile ibadet birbiriyle ilişkilidir. 

B) İslam, ibadet etmeyi ve hayrı emreder. 

C) İman, İslam’ın hükümlerine uymakla tam olur. 

D) Kurtuluşa ulaşmada iman tek başına yeterlidir. 

E) Müminin kurtuluşu ibadet etmekle mümkündür. 

 

5. “O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize 

verdi. Bütün yıldızlar da O’nun emri ile sizin 

hizmetinize verilmiştir. Şüphesiz bunlarda aklını 

kullanan bir millet için ibretler vardır.”  

(Nahl suresi, 12. Ayet) 

Ayette İslam inanç esaslarının hangi özelliği öne 

çıkmaktadır? 

A) Bütünsel olması 

B) Dogmatik olmaması 

C) Sade ve basit olması 

D) Tevhide dayalı olması 

E) Hür iradeyi esas alması 

 

6. “Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, 

Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği 

kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, 

peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse, derin 

bir sapıklığa düşmüş olur.”  

(Nisa suresi 136. ayet) 

Verilen ayette imanla ilgili hangi husus asıl 

olarak vurgulanmıştır? 

A) İmanın şartları vardır. 

B) İman esasları bir bütündür. 

C) İman kişinin iradesine bağlıdır. 

D) Allah’ın vahyini kabul etmek gerekir. 

E) Allah’a iman kurtuluşa ulaşmada yeterlidir. 

 

Din ve İslam-2 



 

 

7.    I. Kız isteme merasimlerinde “Allah’ın emri, 

           peygamberin kavliyle...” ifadesine yer verilmesi 

        II. Sünnet düğününde davul ve zurna çalınması 

       III. Vatani vazifesini yapacak gencin dualarla 

              uğurlanması 

       IV. Türbelerde adak adanıp, kurban kesilmesi 

Verilenlerden hangisi kültürümüzde dinin 

hayatımızdaki önemini vurgulayan 

uygulamalardan değildir? 

A) I ve II 

B) II ve IV 

C) Yalnız I 

D) Yalnız IV 

E) II, III ve IV 

 

 

 

8. İslam dinine göre zatî sıfat ve anlam 

eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? 

A) Vücut                         - Allah’ın canlı olması 

B) Beka                          - Allah’ın ezeli olması 

C) Kıdem                       - Allah’ın ebedi olması 

D) Vahdaniyet              - Allah’ın tek olması 

E) Kıyam binefsihi      - Allah’ın konuşması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. “Dünyayı dolaşınız duvarsız, edebiyatsız, 

kanunsuz, servetsiz şehirler bulacaksınız. Fakat 

mabetsiz, mabutsuz, duasız, kurbansız bir tek şehir 

bulamayacaksınız.” 

Plutarkhos’un bu sözünden insan doğası ve dinle 

ilgili hangi yargıya varılabilir? 

A) Dinin tüm toplumlarda var olduğu 

B) Dinin, edebiyatın gelişimini engellediği 

C) Dinin belli döneme ve bölgeye özgü olduğu  

D) Bir grup insanın kutsal bir varlığı inanmadığı  

E) Hukuku olan toplumların dine ihtiyaç duymadığı 

 

 

 

10. “De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir 

(Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye 

muhtaç değildir). Doğurmadı ve doğrulmadı. O 'na bir 

denk de olmadı.”  

(İhlâs suresi, 1-4. ayetler) 

Surede geçen Allah’ın isim veya sıfatları 

seçeneklerden hangisinde tam olarak verilmiştir?  

A) Rezzak – Mütekebbir 

B) Gafur – Kıyam binefsihi 

C) Kıyam binefsihi – Kelam - Cemil 

D) Kıdem – Muhalefetün lil havadis 

E) Vahdaniyet – Muhalefetün lil havadis 

 

 

 

 

 

11.       I. Din, insana manevi haz sağlar. 

            II. İbadetler, kişileri birbirine yaklaştırır. 

           III. Din, kutsala dair doktrin ve ritüelleri ifade 

                  eder. 

Seçeneklerden hangisinde verilen cümle ve ait 

olduğu disiplin eşleştirmesi doğru bir şekilde 

verilmiştir? 

     I.      II.   III. 

A) Felsefe  Sosyoloji   Antropoloji 

B) Sosyoloji  Psikoloji   Antropoloji 

C) Psikoloji  Sosyoloji   Dinler Tarihi 

D) Sosyoloji  Dinler Tarihi   Sosyoloji 

E) Felsefe  Antropoloji    Sosyoloji 

 

 

12. “Din, akıl sahiplerini peygamberin bildirdiği 

gerçekleri benimsemeye çağıran ilâhî bir kanundur.” 

(Seyyid Şerif Cürcânî) 

Seçeneklerden hangisi yukarıda  verilen din 

tanımından çıkarılamaz? 

A) Din, Allah’ın emirlerini içerir. 

B) Din, akıl sahiplerine gönderilmiştir. 

C) Peygamber insanları vahye davet eder. 

D) Dinin gereklerini peygamberler bildirmiştir. 

E) Din insanların psikolojik sağlamlığını arttırır. 

 


