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Kur’an’da Akıl ve Bilgi - 3

1.  “Ey inananlar! Size yoldan çıkmış birisi (fasık) 
haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yok-
sa bilmeyerek bir topluluğa karşı kötülük edersi-
niz de sonra yaptığınızdan pişman olursunuz.” 
         (Hucurât suresi, 6. ayet)

Bu ayete göre, aşağıdaki davranışlardan 
hangisi uygun düşmez?

A) Doğru bilgiye önem vermek
B) Haberin kaynağını önemsememek
C) Öğrenilen bilginin doğruluğunu araştırmak
D) Fasığın da doğru söyleyebileceğini kabul 

etmek

2.  Kişinin tüm davranışlarından sorumlu olması 
öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Hür olmasına
B) Ergen olmasına
C) Müslüman olmasına
D) Akıllı ve iradeli olmasına

3.  1. Birey yalnızca aklıyla gerçeği bulamayabilir.
2. Kişi aklıyla doğruyu yanlıştan ayırt edebilir.
3. İnsan aklıyla kendini geliştirebilir.

Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

A) 1. ve 2.
B) 1. ve 3.
C) 2. ve 3.
D) 1. , 2. ve 3.

4.  “De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğru-
su ancak akıl sahipleri hakkıyla düşünür.” 
           (Zümer suresi, 9. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisi 
çıkarılamaz?

A) Doğruyu bulmak için aklı kullanmalıyız.
B) Dini, aklımız olmasa da öğrenebiliriz.
C) Dinimiz aklı kullanmayı emreder.
D) Bilen ile bilmeyen bir olmaz.

5.  “Ey akıl sahipleri! Allah’a karşı gelmekten sakı-
nın ki kurtuluşa eresiniz.” 
        (Maide suresi, 100. ayet)

Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Din, akıl sahiplerini ikaz etmektedir.
B) Mümin bilinçsizce hareket etmemelidir.
C) Kişi sadece kendine karşı sorumludur.
D) Yükümlülüklerini yerine getirenler ödüllendi-

rilecektir.

6.  1. “Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmişlerdir?” 
     (Gaşiye suresi, 19. ayet)

2. “Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır?” 
     (Gaşiye suresi, 20. ayet)

3. “Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükselmiştir?” 
     (Gaşiye suresi, 18. ayet)

Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisinin 
öğütlendiği söylenemez?

A) Görmeden kavramaya çalışmak
B) Bakarken kavramaya çalışmak
C) Düşünerek anlamaya çalışmak
D) Duyumları doğru yorumlamak
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Kur’an’da Akıl ve Bilgi - 3
7.  Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Birey, irade sahibi olduğu için yükümlüdür.
B) İyi ve kötüyü ayırt etmek için akıl gerekir.
C) İnsan kendi davranışlarını kendisi seçer.
D) Kader, sorumluluğu ortadan kaldırır.

8.  Kur’an-ı Kerim’e göre aşağıdaki bilgilerden 
hangisi doğrudur?

A) Doğru bilgiye yalnızca akılla ulaşılır.
B) Dünya hayatının bir sonu yoktur.
C) Evren boş yere yaratılmamıştır.
D) Evrenin bir başlangıcı yoktur.

9.  Dinimiz bireyleri doğru bilgiye ulaşmaya yönlen-
dirir.

Buna göre bilgi edinmeye ilişkin aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Müslüman olmayanların bilgilerine itibar 
edilmez.

B) Kesin olmayan bilgiye itibar edilmemelidir.
C) Bilgi güvenilir bir kaynaktan olmalıdır.
D) Doğru bilgi, gerçeğe ulaştırmalıdır.

10.  İnsanın yaratılma amacı ve ahiret hayatı ile 
ilgili en doğru bilgiyi aşağıdakilerden hangi-
sinden öğrenebiliriz?

A) Kur’an-ı Kerim’den
B) Bilgelerin sözlerinden
C) Edinilmiş tecrübelerinden
D) Bilimsel araştırmalardan

11.  “Göklerin ve yerin yaradılışında, gece ile gün-
düzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl 
sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır.” 
   (Âl-i İmrân suresi, 190. ayet)

Bu ayette vurgulanan ana düşünce aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Akıl ile gerçeğe ulaşılamaz.
B) Gerçeği bulmak mümkün değildir.
C) Gökler ve yer bir tesadüfün eseridir.
D) Kainat akıllı insanların okuyabileceği bir 

kitaptır.

12.  Kur’an-ı Kerim’deki ayetlerde, şu uyarılara yer 
verilmiştir:

• “düşünmez misiniz?”
• “anlamaz mısınız?”
• “aklınızı kullanmaz mısınız?” 

Bu uyarılara göre bu ifadelerden aşağıdakiler-
den hangisi çıkarılamaz?

A) Aklı kullanmak Allah’ın emridir.
B) Allah, aklımızı geliştirmemizi istemektedir.
C) Akıllı insan, toplumun değerleriyle çatışmaz.
D) Allah, düşünerek olaylardan ders çıkarmayı 

öğütler.


