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Kur’an’da Akıl ve Bilgi - 2

1.   “Onlara, ‘Allah’ın indirdiğine uyun.’ denildiği 
zaman onlar, ‘Hayır! Biz atalarımızı üzerinde bul-
duğumuz yola uyarız.’ derler. Ya ataları bir şey 
anlamamış, doğruyu da bulamamışlarsa?” 
   (Bakara suresi, 170. ayet)

Bu ayete göre insan, aşağıdakilerden hangi-
sini yapmalıdır?

A) Batıl inançlara yönelmelidir.
B) Örf ve adetlere sıkıca sarılmalıdır.
C) Güzel ve doğru olanı örnek almalıdır.
D) Körü körüne atalarını taklit etmelidir.

2.  Taassup ile ilgili verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A) İnsanı bilgiden uzaklaştırır, araştırma yap-
maktan alıkoyar.

B) Kişinin ön yargılı olmasına neden olur.
C) Cahilliğin sonucu ortaya çıkar.
D) Bilgili olmaktan kaynaklanır.

3.   “Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, babalarımızı bu 
yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti derler. De 
ki: Allah kötülüğü emretmez. Allah’a karşı bilmediği-
niz şeyleri mi söylüyorsunuz?” 
           (A’râf suresi, 28. ayet)

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Allah, gerçekler karşısında insanın kötü arzu-
larına uymasını doğru bulmaz.

B) Ataların yolundan gitmek, Allah’ın kesin emridir.
C) İnsan, hatalarına mazeret bulmaya çalışma-

malıdır.
D) Kişi Allah’a bir şey öğretmeye kalkışmamalıdır.

4.  İslam, düşünmenin önündeki tüm engelleri 
kaldırmış, insanı düşünmeye ve düşündüğünü 
ifade etmeye teşvik etmiştir. Düşünmeyi engelle-
mek, insanın yaratılış amacına aykırıdır. İnsanın 
farklı fikirlere de ihtiyacı vardır. Düşünce ve ifade 
özgürlüğünün olmadığı yerde gelişme ve ilerleme 
de durur.

Yukarıdaki paragrafa göre gelişmenin durma-
sının ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kişinin düşüncelerini özgürce açıklayamaması
B) Toplumun ilerlemesinin engellenmesi
C) İnsanın düşüncelerinin eleştirilmesi
D) Bireyin taassubunu yenememesi

5.  “Andolsun ki biz bu Kur’an’da insanlara her çeşit 
misali getirip anlattık. Onlara bir ayet getirdiğin 
zaman inkâr edenler, ‘Siz (geleneklerimizi) iptal 
edenlerden başka bir şey değilsiniz.’ derler.” 
      (Rum Suresi, 58.ayet)

Bu ayete göre, dine karşı çıkan putperestlerin 
öncelikli düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dinsiz kalacakları endişesi
B) Yalnızlık duygularına düşecekleri kaygısı
C) Atalarının anlayışının yok olacağı korkusu
D) Putlarının yok olacağı düşüncesi

6.  Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. 
Hiçbir kimse hiçbir kimseyi, ne bir din ne de bir 
mezhebi kabul etmeye zorlayabilir.

Bu sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Din ve mezhebin farklı kavramlar olduğu
B) Mezheplerin bir zorunluluk olduğu
C) Mezheplerin gereksiz olduğu
D) Dinde zorlama olmadığı
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7.  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 25 ve 26. 

maddelerinde, “Herkes düşünce ve kanaat hür-
riyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa 
olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya 
zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle 
kınanamaz ve suçlanamaz. Herkes, düşünce ve 
kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla 
tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma 
hakkına sahiptir…” ifadesi bulunmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kanunla 
güvence altına alınmıştır?

A) Düşünce hürriyeti
B) Yaşama hürriyeti
C) Mal edinme hürriyeti
D) Huzur hürriyeti

8.  İslam dini insanları düşünebilmesi ve düşün-
düklerini uygulayabilmesi nedeniyle sorumlu ve 
yükümlü tutmuştur. Fakat bu sorumluluk insanın 
kaldıramayacağı düzeyde değildir.

Buna göre, sorumluluğun öncelikli şartları ara-
sında yer almaz?

A) Kültürlü olmak
B) Akıl sahibi olmak
C) İrade sahibi olmak
D) Güç yetirebilir olmak

9.  Aşağıdakilerden hangisi dini sorumlulukları 
bulunan insanlardan değildir?

A) Kadın  B) Erkek
C) Çocuk  D) Yaşlı

10.  Kur’an-ı Kerim’in birçok ayeti, insanı düşünmeye 
ve aklını kullanmaya yönlendirir. Böylece insanın 
gerçekleri daha iyi kavramasına da yardımcı olur.

Bu ifadeler aşağıdaki ayetlerden hangisiyle 
ilişkili değildir?

A) “Kur’an’ı yalnızca akıl sahipleri anlar.” 
     (Bakara suresi, 269. ayet)

B) “Allah, azabı akıllarını kullanamayanlara verir.” 
     (Yunus suresi, 100. ayet)

C) “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip 
dayan!” 
      (Furkan suresi, 58. ayet)

D) “Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle 
açıklamaktadır.” 
     (Bakara suresi, 266. ayet)

11.  Taassup, insanın olduğu her yerde vardır. Bu, 
hem kişiye hem de topluma zarar verir.

Bu ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi 
taassubun sonucu olarak çıkarılamaz?

A) Toplumun hak ve özgürlüklerinin ortadan 
kalkmasına neden olmak

B) Toplumda barış ve huzurun oluşmasını engel-
lemek

C) Farklı düşüncelere karşı hoşgörü ortamını 
oluşturmak

D) Özgür düşüncenin gelişmesini engellemek

12.  Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Bir düşünce araştırılmadan kabul edilmelidir.
B) Bilinçsizce taklit insana zarar verir.
C) Taassup insanı doğru bilgiden uzaklaştırır.
D) Büyüklerimizden duyduklarımızı olduğu gibi 

kabul etmeliyiz.


