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Kur’an’da Akıl ve Bilgi - 4

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

Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Akletmek, kişinin yaratılışına terstir.
B) Taklitten kaçınmak dinimizin bir gereğidir.
C) Sapkınlığa yönelenler Allah tarafından kınan-

mıştır.
D) Körü körüne saplantı içinde olmayı dinimiz 

eleştirmiştir.

2.  “Bilmediğin şeyin ardına düşme; muhakkak ki 
göz, kulak ve kalp, bunların hepsi ondan sorum-
ludur.” 
             (İsra suresi, 36. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi anlatılmak-
tadır?

A) Duyu organlarının önemi
B) Allah’a inanmanın önemi
C) İbadet etmenin önemi
D) Doğru bilginin önemi

3.  “Ey inananlar, size fasık (günahkâr) bir adam bir 
haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa 
bilmeyerek bir topluluğa karşı kötülük edersiniz de 
sonra yaptığınıza pişman olursunuz.” 
           (Hucurât suresi, 6. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulan-
maktadır?

A) İnceleyip araştırmadan bir bilgiyi kabul etmek 
uygun değildir.

B) Pişman olunacak sözlerden aklımızı kullanarak 
kaçınılmalıdır.

C) Kötülüklerin arkasından pişmanlık ortaya 
çıkar.

D) Allah’a itaat ederek yakın olunabilir.

4.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bilgi, Allah’ın yasalarını öğrenilmesini sağlar.
B) Doğadaki yasalar bilimle anlaşılabilir.
C) Bilimsel bilgi dini bilgiyle çelişir.
D) Kur’an doğru bilgiyi teşvik eder.

5.  Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

A) Hayatı düzenleyen bilgiler içermez.
B) Gönülleri aydınlatır ve akla hitap eder.
C) Anlamının bilinmesine gerek yoktur.
D) Her şey detaylı olarak anlatılmıştır.

6.  Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’e 
göre doğru bilgi edinme yollarından biri 
değildir?

A) Vahiy  B) Rüya 
C) Akıl  D) Duyular
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7.  Hz. Yusuf ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 

yanlıştır?

A) Kardeşleri kıskançlıktan dolayı öldürmek 
istemişlerdir.

B) Mısır’da meydana gelecek kıtlığa önlem 
almıştır.

C) Mısır’da devlet yönetiminde bulunmuştur.
D) Kavmini Firavun’un zulmünden kurtarmıştır.

8.  İnsanlarca bilinip görünmeyen alemlere ilişkin 
bilgileri vahiyle öğreniriz.

Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi 
doğrudur?

A) Peygamberler görünmeyen âlemden söz 
etmişlerdir.

B) Vahiyle elde edilen bilgilere akıl ve duyularla 
ulaşılabilir.

C) Vahiyler yalnızca görünüp bilinmeyen alem-
lerden söz eder.

D) Doğru bilgi sadece vahiyle elde edilir.

9.  1. Aklı kullanmak, hakikati bulmanın bir yoludur.
2. Aklını kullananlar, doğru düşünemezler.
3. Vahiy ile akıl çelişir.

Yukarıdaki yargılardan hangileri yanlıştır?

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

10.  İslam dini aşağıdakilerden hangisini teşvik 
etmektedir?

A) Sorumluluktan kaçınmayı
B) Doğruyu araştırıp öğrenmeyi
C) Araştırmadan inanmayı
D) Zan ve tahmine göre  hüküm vermeyi

11.  1. Bilinçsizce taklit
2. Körü körüne bağlılık 
3. Önyargı 
4. Cahillik

Bu bilgiler tamamı aşağıdakilerden hangisiyle 
ilgilidir?

A) Taassup 
B) Takva
C) Tevekkül
D) Tartışma

12.  Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın Hz. Yusuf’a 
verdiği mucizelerden biridir?

A) Bebek iken konuşması
B) Rüyaların yorumu
C) Mucize için bir asa verilmesi
D) Sesinin çok güzel olması


