
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Din, bir kutsala inanan ve manevi bir birlik 

oluşturan insanın inanç, ayin ve ibadetlerinden 

oluşan ve insanın insanla, insanın toplumla 

ilişkilerini düzenleyen bir kurallar bütünüdür. 

Verilen din tanımı hangi disipline aittir? 

A) Felsefe 

B) Psikoloji 

C) Sosyoloji 

D) Antropoloji 

E) Dinler Tarihi 

 

 

2. “Hüküm Allah'dan başkasının değildir. O 

kendisinden başkasına ibadet etmemenizi 

emretmiştir. Dosdoğru din işte budur..."  

(Yûnus suresi, 40. ayet) 

Verilen ayette “din” kelimesi hangi anlamıyla 

kullanılmıştır? 

A) Kanun 

B) Galibiyet  

C) Hakimiyet 

D) Cezalandırma  

E) Mükafatlandırma 

 

 

3. Kültürümüzde dinin hayatımızdaki yeri ve önemini 

ifaden eden pek çok uygulama mevcuttur. 

Hangisi kültürümüzde dinin hayatımızdaki 

önemini vurgulayan uygulamalardan değildir? 

A) Türbe ziyareti esnasında adak adanması 

B) Evlenen kızların çeyizine Kur’an konulması 

C) Ahirete uğurlarken cenaze namazı kılınması 

D) Yeni doğan çocuğun kulağına ezan okunması 

E) Erkek çocukları için sünnet merasimi yapılması 

 

 

4. Hangisi inanç-ibadet ilişkisi için yanlış bir 

ifadedir?  

 

A) İman ibadet ile görünür hale gelir. 

B) İman ile ibadet güzel ahlakı oluşturur. 

C) İnanç ile ibadet arasında sıkı bir ilişki vardır. 

D) İbadetlerin temelinde gösteriş vardır. 

E) İbadetler inancımızı koruyup kuvvetlendirir. 

 

 

 

 

5.  “Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk 

sapıklıktan iyice ayrılmıştır. ...”  

(Bakara suresi, 256. 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. "İslâm; Allah'tan başka ilâh olmadığına, 

Muhammed'in de Allah'ın Rasulü olduğuna şehadet 

etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, 

Ramazan orucunu tutman ve gücün yeterse Beyt'i hac 

etmendir."  

(Buhari, İman 1) 

Verilen hadiste iman ve İslam ilişkisiyle ilgili 

hangi husus asıl olarak vurgulanmıştır? 

A) İman esasları bir bütündür. 

B) İslam’da ibadetler önemlidir. 

C) İman ile İslam aynı anlama gelir. 

D) İslam, imanı ve ibadet etmeyi gerektirir. 

E) Allah’a iman kurtuluşa ulaşmada yeterlidir. 

 

Din ve İslam-1 



 

 

7. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar 

bulunsaydı, yer ve gök kesinlikle bozulup gitmişti…” 

(Enbiya suresi, 22. ayet) 

Ayette asıl vurgulanan husus nedir? 

A) Dinin önemi 

B) Allah’ın varlığı 

C) Allah’ın birliği 

D) İslam’ın yüceliği 

E) İmanın bütünlüğü 

 

 

 

 

8. İslam dinine göre subutî sıfat ve anlam 

eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 

A) Kudret  - Allah’ın sonsöz güce sahip olması 

B) İlim        - Allah’ın bilmesi 

C) Hayat    - Allah’ın canlı olması 

D) İrade     - Allah’ın dayanıklı olması 

E) Semi       - Allah’ın her şeyi duyması 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Allah, kendisini kabul ettirmek için insana yeter 

derecede bilgi imkânı vermiştir; fakat gizli bir 

varlığın (hele Allah’ın) yokluğunu ispat etmek için 

her şeyi bilmek lazımdır. Hiç kimse bu külli bilgiye 

sahip olduğunu iddia edemez. Allah’a inanmak değil, 

inanmamak insanın boyunu aşar. 

Peyami SAFA 
(Ali Ünlü, Vecizeler, Parolalar, Öğütler s. 24)  

Peyami Safa’nın bu sözünden insan doğası ve 

dinle ilgili hangi yargıya varılabilir? 

A) İlimin, sadece Allah’a özgü bir sıfat olduğu 

B) Allah’a inanmamanın sonradan ortaya çıktığı 

C) İnsanın doğuştan Allah’ı bilen özellikleri olması 

D) Dinlerin insanın sonradan bir öğrenmesi olduğu 

E) İnsanın varlık hakkında tüm bilgiye sahip olması 

 

10. “...O’nun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, 

görendir.”  

(Şura suresi, 11. ayet) 

Seçeneklerden hangisinde ayette geçen Allah’ın 

isim veya sıfatları tam olarak verilmiştir? 

A) Gafur – Vücut – Basar 

B) Kıdem – İlim – Fettah 

C) Rezzak – Kuddüs – Latif  

D) Kıyam binefsihi – Kelam – Cemil 

E) Muhalefetün lil havadis – Semi – Basar 

 

 

 

11.   I. Din insanlar arası ilişkilere katkıda bulunur.  

        II. Ahiret inancı, kişiye duygusal sağlamlık sağlar. 

       III. Kültürün bir öğesi olan din, kültür aktarımı 

              sağlar. 

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         Antropoloji Psikoloji 

D) Sosyoloji         Dinler Tarihi Sosyoloji 

E) Felsefe         Antropoloji  Sosyoloji 

 

 

12. “Din, akıl sahiplerini kendi iradeleriyle şimdiki 

halde (dünyada) salâha, gelecekte (ahirette) felâha 

sevkeden, Allah (c.c.) tarafından konulmuş bir 

kanundur.”  

(Tehânevî) 

Seçeneklerden hangisi verilen din tanımından 

çıkarılamaz? 

A) Din, Allah’ın emirlerini içerir. 

B) Din, akıl sahiplerine gönderilmiştir. 

C) Dini kabul insanın kendi rızası mümkündür. 

D) Din, kişiye dünya ve ahiret mutluluğu sağlar. 

E) Din insanların psikolojik sağlamlığını arttırır. 

 


